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Ata nº16, sessão ordinária de 29 de setembro de 2016, da Assembleia Municipal 

ATA Nº16 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 29 de setembro 

de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, no salão nobre dos paços do concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, em sessão 

ordinária, sob a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pela Senhora Maria 

Helena Marques dos Santos e o Senhor Victor Fernando Santos Neto, com a seguinte ordem de 
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 30/06/2016. -------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”; ----------------------------------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 JUNHO A 23 DE SETEMBRO DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA 

c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

- OPERAÇÃO Nº 9015/007801/291 – ACORDO CELEBRADO EM 15/07/2013 – AJUSTAMENTO DE 

CONDIÇÕES; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: MAPA DE PESSOAL 2016 – 1ª ALTERAÇÃO; ------------------------------------------------ 

------PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 
2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A;  

------ PONTO CINCO: IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL – RENDIMENTOS DO ANO 2017; ----------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: DERRAMA – TAXA 2016; ----------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS – 2016: ----------------------- 

------a) CÓDIGO DO IMI – TAXAS – ARTIGO 112.º, nº1; ---------------------------------------------------------------- 

------b) CÓDIGO DO IMI – REDUÇÂO DA TAXA – ARTIGO 112.º - A; ---------------------------------------------- 

------PONTO OITO: ARMAZÉNS MUNICIPAIS – ALIENAÇÃO DOS TERRENOS – VAGOS. ---------------- 
------ Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da Assembleia Municipal: ---------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Manangão, Maria da Graça Matias Gadelho, José 

Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, 

Marco Aurélio Lourenço Martins e Liliana Barreira, eleitos na lista do PSD. ---------------------------------------- 

------ Mário Castelhano, César Grave, Ana Paula Mourão, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira 

Pascoal, António Bastião e Jorge Pereira, eleitos na lista do CDS. ---------------------------------------------------- 
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------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Pedro Manuel Mantas e António Amaral, que tomou posse, em 

substituição de Óscar Gaspar, eleitos na lista do PS. --------------------------------------------------------------------- 

------ Igualmente compareceram os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia assim distribuídos: 

Luís Fernando Dias Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ouca; Cláudio Curto em substituição de  Silvério de Jesus Rua, Presidente da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da 

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Soza e Fernando Julião, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António. ------ 

------ Faltaram ao início da sessão os senhores deputados Maria Helena Marques, Hermes Fernandes, 

Marco Aurélio Martins, Mª Fernanda Oliveira e Luís Oliveira. ---------------------------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os senhores Deputados Óscar Gaspar e Silvério de Jesus Rua, 

Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. ------------------------------------------- 

------ Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os Vereadores senhora Sara Raquel Rodrigues 

Caladé, senhor João Domingues, senhora Dulcínia Sereno, senhora Maria do Céu Marques, senhora 

Ana Maria Vasconcelos e o senhor João Paulo Sousa Gonçalves. ---------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 30/06/2016. --------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a votação a ata da sessão realizada no dia 

trinta de junho de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, não tendo 

votado os membros que estiveram ausentes na respetiva sessão. ------------------------------------------- 
------ Entretanto, chegou à sessão o senhor Deputado Luís Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Calvão, quando eram cerca das dezoito horas e trinta e um minutos. ----------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da Assembleia Municipal, no período compreendido 

entre trinta de junho e vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis. O senhor Presidente informou 

de que os documentos estão disponíveis para quem quiser consultar. ----------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 29º, anexo I, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e na alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do Regimento da Assembleia Municipal de Vagos, o 

senhor Presidente informou o órgão deliberativo que a Mesa da Assembleia Municipal justifica a falta 

dada pelo senhor deputado Óscar Gaspar à sessão de hoje. ----------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e trinta e três minutos, chegaram à sessão os 

senhores Deputados Marco Aurélio Martins, Mª Fernanda Oliveira e Cláudia Curto, em substituição do 

Presidente da Junta de Freguesia, senhor Silvério Rua. ---------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------ D – Período “antes da ordem de trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------- 
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------ Neste período da ordem de trabalhos pediram para usar da palavra os senhores deputados António 

Bastião, Óscar Pascoal, Albano Gonçalves, Mário Castelhano, César Grave, Juan Carlos Martins, Jorge 

Pereira, Ana Paula Mourão, José Martins e Fernando Vieira. ----------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado António Bastião usou da palavra e referiu que derivado ao facto de este verão 

terem ocorrido muitos incêndios quis deixar uma homenagem a todos os bombeiros portugueses, em 

especial ao Bombeiros Voluntários de Vagos que aqui no concelho lutaram contra as chamas nos 

lugares de Mesas, Tabuaço, Calvão e Santo António de Vagos e ainda ajudaram noutros locais, como 

Castelo de Paiva, Arouca, vale de Cambra, Dornelas, Anadia e Águeda. Portanto, é de realçar que os 

bombeiros vaguenses agiram com grande dedicação, profissionalismo e bravura e, por isso, um bem-

haja a todos os que fazem parte desta instituição. Outra situação que fez questão de realçar é a 

participação da Banda Vaguense no décimo sétimo certame internacional de bandas de música que 

ocorreu em Villa Grande, Espanha, este verão. O senhor Deputado sublinhou a classificação obtida pela 

Banda Vaguense neste evento, o terceiro lugar, e pelo Maestro Leonel Ruivo que obteve primeiro lugar. 

Tal feito orgulha não só a Banda Vaguense como deve orgulhar cada vaguense. A Banda Vaguense 

dignifica o Município de Vagos não só internamente como além-fronteiras e, por isso, é justo que se faça 

publicamente aqui na Assembleia Municipal uma justa e merecida homenagem. --------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Pascoal e referiu-se à estrada que liga o 

lugar de Sanchequias ao lugar de Rines perguntando se há prazos para a execução da obra, quando 

inicia, valores financeiros envolvidos, a quem é adjudicada. Resumindo, quer saber o ponto de situação 

desta obra que foi prometida e que diz que estava para breve. -------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor Deputado Albano Gonçalves, Presidente da Junta de 

Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, para deixar um agradecimento pelas obras que têm 

vindo a ser desenvolvidas em Fonte de Angeão e Covão do Lobo, nomeadamente os aquedutos em 

Rines, no Centro Escolar e em Parada de Cima e as outras obras que estão para vir e que venham com 

qualidade. Agradeceu a todos os que colaboraram para que estas obras se realizassem com sucesso. --- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Mário Castelhano e começou a sua intervenção 

pelo 2020 e sobre este assunto deixou uma pergunta ao senhor Presidente da Câmara: “Quantas e 

quais as obras que candidatou ao 2020 e o ponto de situação?” De seguida fez referência à Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, a EPADRV, mais concretamente ao 

processo eleitoral, para a eleição do novo Diretor daquele estabelecimento de ensino, no qual o 

Município de Vagos tem uma responsabilidade especial e acrescidas no que respeita à escolha do 

Diretor. De acordo com o senhor Deputado não se compreende que a Câmara Municipal tenha 

inicialmente apostado num candidato, que foi excluído após a eleição por não cumprir os requisitos, ou 

melhor um requisito, para a candidatura o que não deixa de ser surpreendente e até grave. Entretanto, 

soube-se que o eleito legal é o candidato que na primeira eleição teve zero votos. “Como é que isto se 

explica?” Perguntou. O senhor Deputado gostaria de ser informado desta situação dado o peso eleitoral 

e a responsabilidade que a Câmara Municipal tem neste processo, mesmo educativo, e saber quais 

foram as opções, porque é que houve inicialmente uma opção e depois optaram por esta, uma vez que 

haviam mais candidatos. As pessoas acabaram por saber através dos meios de comunicação social que 
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a gestão da EPADRV deixa um bocado a desejar o que provavelmente vai ter consequências e ao 

senhor Deputado parece-lhe que a Câmara Municipal, como parceira e como representante e 

responsável elemento no Conselho Geral, poderá, provavelmente, ter de vir a assumir algumas 

consequências por aquilo que foi dito. Depois, o senhor Deputado referiu outro ponto, que quis partilhar 

com todos, que é o caso da desagregação da União de Freguesias de Vagos e Santo António aprovada 

na última Assembleia de Freguesia. O senhor Deputado quis aqui declarar publicamente um voto de 

regozijo, apreço e solidariedade para com todos os elementos da Assembleia de Freguesia que votaram 

por unanimidade a reposição das Freguesias de Santo António de Vagos e Vagos. É de enaltecer, 

também, a coragem que a Junta de Freguesia teve em levar este assunto a discussão e aprovação da 

Assembleia de Freguesia. Entretanto, o senhor Deputado espera que no dia em que este assunto vier a 

esta Assembleia Municipal também aqui todos estejam unidos na defesa dos interesses das pessoas de 

Santo António que foram tratadas muito injustamente aquando da agregação. Relativamente à Praia do 

Areão, mais concretamente a zona sul, o senhor Deputado não quis deixar de manifestar o seu 

desagrado no que respeita à limpeza local. Esta praia continua abandonada, não tem serviço de apoio 

para a higiene e bem-estar das pessoas que frequentam aquela praia, uma parte da praia tem a outra 

não tem. Como todos sabem a praia do Areão é frequentada maioritariamente por pessoas que preferem 

o sítio de Paredão a sul e nesta zona não há  WC ’s, chuveiros, repuxos, lavatórios de água doce o que 

não é bom para ninguém. Segundo o senhor Deputado já era tempo desta zona ser equipada com 

equipamentos mínimos de bem-estar e de saúde pública, que é o que está em causa, e por isso, pediu 

ao senhor Presidente da Câmara que na próxima época balnear tivesses este aspeto em consideração. 

Para terminar a intervenção o senhor Mário Castelhano referiu um assunto que veio a público e que 

causou alguma inquietação à população que é a chamada gestão do desporto no Município de Vagos. 

Esta questão está a “cheirar-lhe” a uma municipalização e depois privatização, em simultâneo. Segundo 

o senhor deputado este “negócio que anda a envolver o Colégio de Calvão” não está bem explicado e é 

difícil de compreender como é que se passa esta gestão de uma coisa pública para uma gestão de 

privados sem concurso público, sem qualquer transparência e feito de forma tão apressada. A gestão 

dos equipamentos desportivos e o desporto em geral sempre funcionou com “a prata da casa” e agora 

parece que se chegou à conclusão que é melhor entregar a privados. O senhor deputado perguntou 

quanto é que a Câmara poupa com este processo, quanto é que custava e quanto é que vai passar a 

custar. Questionou, ainda, o porquê de incluir o pavilhão do Colégio de Calvão neste processo de 

privatização da gestão do desporto. O senhor Mário Castelhano entende que o Município tem 

alternativas para essas “coisas do contrato de comodato”  e, por isso mesmo, perguntou porque é que a 

Câmara Municipal em vez do contrato de comodato não pagava ao Colégio por utente. Na perspetiva do 

senhor Deputado, e na sua maneira de ver as coisas, seria mais justo, mais transparente e de certo 

modo evitaria alguns juízos de valor que eventualmente podem não ser justos para com o executivo que 

está a orientar este processo. Este caminho escolhido pelo senhor Presidente não é o CDS, o CDS não 

está neste caminho, ou seja, fazer um contrato de comodato de um equipamento que pertence ao 

Colégio. O que está aqui em causa é uma questão de respeito, isto é, as pessoas sejam elas singulares 

ou coletivas merecem ser tratadas com respeito e, por isso, o senhor Deputado entende que o senhor 
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Presidente deve resolver melhor os problemas que tem criado às associações do concelho e não 

mostrar tanto essa vertente do “querer comprar tudo”. ---------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado César Grave para colocar uma questão, “para 

quando a limpeza das bermas e das valetas das ruas de Vagos que estão uma lástima? Posso nomear 

alguns exemplos: a rua de Cantanhede, onde circulam muitos peões durante o dia e à noite e metade da 

pista já está mais que ocupada pela vegetação. Já agora, aproveito este momento e estou a fazê-lo no 

fórum certo, pois nunca fui cobarde e acho que do meu grupo também ninguém nutre desta categoria 

como alguém insinuou na última Assembleia Municipal. Hoje, quando se fala para esta Assembleia, 

eleita pelos vaguenses, ou num órgão de comunicação social tem muitas coisas menos cobardia.” -------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado e começou a sua intervenção referindo ao 

banco de terras. Relativamente a esse assunto leu um pequeno texto que trouxe preparado: “certos do 

superior interesse da Autarquia de Vagos na defesa das populações do concelho, e na valorização dos 

produtos da terra e na dinâmica empreendedora do concelho, julgamos oportuno lançar as nossas 

felicitações pela ação desenvolvida ontem, tendo em vista a promoção e a sensibilização da comunidade 

no acesso ao banco de terras em Vagos. É importante para o concelho e importante para os 

empreendedores, na busca da exploração agrícola, locais adequados à atividade que tenham interesse 

em desenvolver bem como o apoio que poderá ser prestado em termos de assessoria sumária na 

identificação de investimentos a nível de infraestruturas e melhoramentos fundiários, apoio à celebração 

de contratos de arrendamento, etc.. Este processo teve início em meados de dois mil e catorze e agora 

poderá, de uma forma consistente e preparada dar os passos necessários para o seu desenvolvimento. 

Os nossos sinceros parabéns pelo trabalho e empenhamento dedicados a este assunto.” Outro ponto 

que realçou tem a ver com o espaço do cidadão, já aqui falada por diversas vezes, sabendo todos que 

foram criadas condições para o seu funcionamento, quer na aquisição de mobiliário quer na aquisição de 

equipamento quer na formação dos funcionários. O que o senhor Deputado, e toda a bancada do PSD, 

quer saber é para quando a abertura deste espaço ao público. Entretanto, fez referência à segunda fase 

de alcatroamentos no concelho, e depois das obras executadas na primeira fase, quis saber para 

quando está previsto iniciar estes trabalhos, quais os procedimentos, quais os prazos e qual o valor 

envolvido. Perguntou, também, pelo ponto de situação dos passeios da rua Principal de Santa Catarina. 

Outra questão já recorrente, levantada pelo senhor Deputado, tem a ver com o cadastro municipal sendo 

este um dos fatores de informação importante para a gestão do Município. Por já ter sido aqui falado por 

diversas vezes é que o senhor Deputado quer saber o que é que já foi desenvolvido relativamente a este 

assunto, o património municipal. Questionou, ainda, sobre os Fundos Comunitários, ou seja, o que é que 

está feito, quais as candidaturas apresentadas e qual a perspetiva de futuro nesta matéria. Para terminar 

não quis deixar de referir as coisas boas que se fazem no concelho e uma pequenina, que diz respeito 

ao senhor Deputado enquanto Presidente da direção da Associação BETEL, que saiu ontem e tem a ver 

com o resultado da 5ª edição do projeto “O Pilhão vai à Escola” e no ranking do distrito de Aveiro a 

Associação BETEL ficou em primeiro lugar. Esta é das pequeninas coisa que se fazem bem no concelho 

de Vagos. O projeto “O Pilhão vai à Escola” é um desafio lançado pela Ecopilhas com o objetivo de 
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sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de recolher seletivamente pilhas e baterias 

usadas incentivando as escolas a adotar as melhores práticas ambientais. ---------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Jorge Pereira para fazer um género de um apelo à 

Câmara Municipal, em conjunto com a Junta de Freguesia. No final do mês de maio caiu um poste de 

alta tensão na rua da Igreja, em Santo André de Vagos, em que a EDP teve uma intervenção rápida 

colocando lá um gerador e passado uns dias fizeram a ligação sem repor o poste. Na verdade é que de 

lá para cá em toda aquela zona abrangente, rua 5 de outubro e rua da Igreja, a corrente não é estável, 

falta potência, as lâmpadas têm luz intermitente, os ares condicionados nem sempre funcionam, porque 

não têm potência suficiente. O senhor Deputado quis saber se a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal, que já estavam mais ou menos a par desta situação, podem fazer alguma pressão junto da 

EDP ou de quem de direito para resolver o assunto. Nesta altura do ano se não há corrente estável 

quando as pessoas começarem a ligar os sistemas de aquecimento certamente que a rede vai colapsar. 

Um dos sítios pensados para a instalação do posto de transformação é o Centro de Dia e o senhor 

deputado deixou como sugestão que quando isso fosse feito se pudesse finalmente executar um passeio 

na rua da Igreja para as pessoas não andarem pelo meio da estrada. O senhor deputado questionou, 

ainda, para quando o asfaltamento da estrada principal que liga Santo André ao lugar de Vigia que está 

cheia de remendos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora deputada Ana Paula Mourão pediu para usar da palavra e quis deixar alguns 

apontamentos/sugestões, pois entende que a Assembleia Municipal para além da discussão e 

aprovação de alguns pontos que são necessários é também um local de trabalho e de sugestões. As 

sugestões devem ser mais valorizadas e é nesse sentido que vai a sua intervenção pois considera este 

um espaço onde se está a ocupar tempo e, por isso, deve ser o melhor aproveitado possível. Mais do 

que fazer política e, muitas das vezes, perder tempo com algumas conversas que não interessam deve 

pensar-se no trabalho e na forma de ajudar para que as coisas aconteçam e para que sejam 

melhoradas. O que a senhora deputada aqui disser é na perspetiva de vir a ser melhorado e uma das 

coisas que consideram importantes para o concelho tem a ver com o grande potencial desta zona, e que 

pode ser aproveitado, na área do turismo. O turismo é o futuro deste país e a senhora Deputada 

enquanto empreendedora muito recente, e de se ter desafiado a uns projetos diferentes, tem 

desenvolvido e estado a estudar e a conversar com pessoas em sítios diferentes e cada vez mais 

considera que o concelho de Vagos tem imenso potencial. Têm sido feitas coisas muitos interessantes 

no concelho, alguns eventos de relevo, como o Vagos Sensation Gourmet, o Vagos Metal Fest e, mais 

recentemente, a Feira da Abóbora, promovido pela Confraria dos Sabores da Abóbora. As confrarias 

têm-se mostrado ser uma mais-valia para o concelho e para as localidades, mas depois a senhora 

deputada não tem notado que esses eventos sejam uma mais-valia a nível da economia e a nível de 

gerar aquilo que realmente interessa que é o reconhecimento das pessoas de fora a virem cá, porque 

aqui acontecem coisas diferentes e com qualidade. O Município de Vagos, e este executivo, já tem um 

trabalho bem feito a nível da imagem, que é um fator muito importante, há já uma rede social a funcionar 

mas a rede social, e o facebook, só por si não funciona. Nesse aspeto, a sugestão da senhora deputada 

é que eventos que terminaram agora e que vão repetir-se para o ano devem ser começados a trabalhar 
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já e deve de haver uma comunicação e a tentativa de criar meios e pessoas envolvidas que tragam a 

Vagos pessoas de outros sítios e que Vagos seja reconhecido porque tem coisa boas e diferentes e que 

se possam tornar motivo de visita. O Município tem de dar ferramentas às pessoas para virem cá e 

voltarem a repetir e trazerem mais pessoas com elas. A perspetiva que a senhora deputada tem quando 

vai a esses eventos é que apesar de serem eventos com bastante potencial, mas quem está a consumir 

e quem está nos eventos são os vaguenses, quando o objetivo deverá passar por trazer pessoas de 

fora. A senhora deputada disponibilizou-se para ajudar no que for preciso e para ser uma ferramenta de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado José Martins e referiu-se à época balnear 2016, 

na praia da Vagueira e Areão, e no seu entender foi muito positiva, decorreu muito bem em termos de 

segurança e todo o trabalho realizado pelo Município foi reconhecido por todos, incluindo os 

comerciantes da praia da Vagueira. Segundo opiniões de várias pessoas com quem falou este foi mais 

um ano de sucesso em termos comerciais na praia da Vagueira. Relativamente à Feira da Abóbora em 

Soza, que se realizou no fim-de-semana passado, aproveitou para dar os parabéns ao concelho de 

Vagos por mais um lançamento de um doce tradicional que vem engradecer a oferta já existente e que 

valoriza, também, um produto desta terra que é a abóbora, que tão bem aproveitado tem sido pela 

Confraria dos Sabores da Abóbora. Entretanto, referiu-se ao embelezamento das rotundas do concelho, 

a rotunda de Santo André e a rotunda de Soza. O senhor Deputado sabe que tem sido difícil chegar-se a 

uma solução para melhorar e elaborar o embelezamento daquela zona e por isso gostava que o senhor 

presidente esclarecesse aquilo que já foi feito e o que está a ser feito para transformar aquelas rotundas 

que se encontram com um aspeto muito feio e descuidado. No entanto, não se pode querer embelezar 

as rotundas quando nestas existem, ainda, placards publicitários de campanhas eleitorais que estão lá 

há meses, como é o caso da rotunda de Soza. Outro tema que referiu prende-se com os animais, ou 

seja, no seu entender antes de se falar dos animais abandonados se calhar devia-se pensar em não os 

abandonar e saber porque é que se abandonam os animais. Todos devem fazer uma reflexão do porquê 

cada vez mais haver animais abandonados e o que é que se pode fazer para que tal não aconteça. 

Dentro de dias abrirá a época da caça e mais uma vez vão aparecer cães abandonados em zonas de 

caça e de treino de cães de caça e, por isso, o senhor Deputado considera que todos deviam fazer uma 

reflexão e de algum modo sensibilizar as pessoas para evitar o abandono de animais. ------------------------- 

------ O senhor Deputado Fernando Vieira usou da palavra e começou por esclarecer o senhor Deputado 

José Martins que ao contrário do que se possa pensar os caçadores têm muito respeito e estima pelos 

seus cães e, por isso, não os abandonam. Neste momento, na Freguesia de Soza há cerca de cinquenta 

cães abandonados e nenhum deles é cão de caça. O senhor Fernando Vieira sugeriu, ainda, que na 

elaboração do Orçamento de 2017 fosse prevista um verba para ver se esta questão do abandono dos 

animais é resolvida de uma vez por todas, porque a questão está a tornar-se preocupante, ou seja, neste 

momento há cães abandonados que andam de porta em porta a roubar o pão que o padeiro deixa às 

pessoas. Outra questão que preocupa o senhor Deputado são as escolas, o Parque Escolar da 

Freguesia, em que foi dada alguma atenção e ainda se conseguiu recuperar e pintar algumas agora no 

período de férias mas se havia o problema de as ter todas com mau aspeto agora tem-se o problema de 
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ter metade pintadas e metade por pintar. As que não estão pintadas reclamam para que se olhe para 

elas da mesma forma. Entretanto, referiu-se, mais uma vez, às transferências de competências, ou seja, 

os documentos foram enviados e daqui por quinze dias fica-se com seis meses sem que estas estejam 

feitas e como se sabe as Juntas de Freguesia debatem-se sempre com um problema de liquidez. Para 

terminar fez referência ao facto do concelho de Vagos “estar a ficar mais pequeno”, isto é, recentemente 

houve alguns problemas com caminhos rurais e com divisões entre proprietários e qual não é o espanto 

do senhor Deputado quando numa reunião com a parte técnica do Município, o planeamento, toma 

conhecimento que terrenos que pagam IMI no concelho de Vagos, registados e cadastrados no concelho 

de Vagos afinal pertencem ao concelho de Ílhavo. Há uma linha que atravessa que refere que são de 

Ílhavo e não de Vagos. Esta situação já acontece na definição dos limites do concelho entre Lavandeira 

e Ílhavo e agora recentemente entre Salgueiro e Ílhavo. O senhor Deputado gostaria de saber se estes 

trabalhos estão a ser acompanhados e se está a ser feita alguma coisa para esclarecer esta situação, ou 

seja, saber se aqueles terrenos que as pessoas sempre disseram que pertenciam a Vagos, que pagam 

os seus impostos em Vagos, que vem a Vagos pedir e reclamar os alcatroamentos de caminhos, 

pertencem ou não a este concelho ou se pertencem, realmente, a Ílhavo. ------------------------------------------ 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e quarenta minutos chegou à sessão o senhor 

Deputado Hermes Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e referindo-se à intervenção do senhor 

deputado António Bastião disse que ele falou em duas questões ao qual também se associa. A primeira 

delas prende-se com a atuação dos Bombeiros Voluntário de Vagos que o senhor Presidente teve 

oportunidade de acompanhar, em algumas ocasiões, naquilo que foi o combate aos fogos. O senhor 

presidente salientou que houve uma colaboração pronta de vários populares e o senhor presidente da 

Junta de Freguesia de Soza, assim que recebeu o telefonema do Presidente da Câmara, enviou de 

imediato o trator da Junta de Freguesia para ajudar no combate ao fogo que deflagrou em Tabuaço. 

Estas atitudes são de louvar e os bombeiros, mesmo o incêndio sendo mais do lado de Oliveira do Bairro 

do que de Vagos, atacaram rapidamente, porque senão poderia vir a ter consequências muito mais 

graves, assim com aquelas tentativas que foram sendo feitas de fogo posto, quer em Calvão, Tabuaço e 

Ponte de Vagos. Estas tentativas criminosas causaram ainda mais dificuldades do que as que já existiam 

no momento. O senhor Presidente da Câmara Municipal enquanto Presidente da Comissão Distrital de 

Proteção Civil foi obrigado a acionar o plano distrital de emergência porque tinha-se o Distrito, na parte 

interior, todo a arder sem recursos materiais e humanos, uma vez que estes estavam completamente 

esgotados, ao fim de uma semana e tal de combate a fogos florestais, e foi uma situação extremamente 

difícil. Foi feito o apelo em vários meios e, felizmente, até à data de hoje nada de grave ocorreu no 

concelho, porque apesar de tudo os bombeiros tiveram sempre uma intervenção muito pronta, ativa e 

presente e isso evitou que acontecesse um mal maior no concelho de Vagos. Em relação à Filarmónica 

Vaguense de facto o prémio que ganhou é meritório e muito honroso para o concelho de Vagos, tal como 

outros prémios atribuídos a pessoas do concelho de Vagos, e referiu o recentemente sagrado campeão 

nacional de body surf, o vaguense Miguel Rocha. Estes reconhecimentos atribuídos a pessoas de Vagos 

são sempre importantes para o Concelho e por isso devem ser lembrados. Em relação às questões 
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levantadas pelo senhor Deputado Óscar Pascoal o que foi dito aqui é depois de estar o empréstimo 

aprovado é que se poderia começar a trabalhar numa solução. Neste momento o projeto está a ser 

desenvolvido. Já se fez uma primeira interação com as Juntas de Freguesia, envolvidas nesta obra, que 

por força de ter havido algumas questões relevantes relativas às águas pluviais fizeram atrasar um 

pouco o processo mas, neste momento, está-se a terminar o projeto de execução. A seu tempo passará 

nos órgãos próprios, aprovado conforme deverá ser através de concurso público e adjudicada a proposta 

mais vantajosa para o município, tal com são sempre por esta Câmara Municipal. Relativamente às 

obras de Fonte Angeão e Covão do Lobo o senhor Presidente referiu que não foram feitas com a rapidez 

que se pretendia, nomeadamente o pontão de Rines, que causou alguns transtornos à população, mas 

depois de pronta ficou uma obra interessante. No que respeita à questão dos Fundos Comunitários, 

candidaturas ao 2020, o senhor Presidente informou que a informação solicitada está muito bem 

explicada no documento relativo ao ponto um da ordem de trabalhos, na informação escrita do senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade municipal e situação financeira do Município, portanto 

é só ler o que lá está e as dúvidas ficam esclarecidas. Sobre as candidaturas ao 2020 recentemente a 

Associação Nacional de Municípios decidiu fazer em Aveiro uma conferência sobre a questão dos 

Fundos Comunitários e a preocupação dos municípios é o atraso que provoca um grande prejuízo. Esta 

é uma queixa que os trezentos e oito municípios têm e em bom rigor é uma queixa que os municípios já 

tinham no anterior Governo. Uma das causas para este atraso deve-se ao facto de se ter demorado 

muito tempo a encerrar o anterior Quadro Comunitário de Apoios. O encerramento é feito pelas mesmas 

pessoas que fazem, depois, todos os procedimentos necessários à abertura dos novos quadros e isso 

tem um grave prejuízo. Há um quadro que é de dois mil e catorze a dois mil e vinte, está-se em dois mil 

e dezasseis e a percentagem de fundos executados que já entraram na economia é muito reduzida. 

Neste momento os municípios têm algumas medidas dos vales incubação, em que Vagos também está 

presente, aprovou recentemente a incubadora de empresas nesse processo, e pouco mais. Tudo o que 

diz respeito ao grosso o que é que se tem dito que se tem feito? Tudo o que foi contratualizado com  a 

CIRA já é dado como retirado ao quadro de apoios, por exemplo, mas mesmo desse valor ainda nada foi 

executado porque é preciso abrir os avisos de abertura para se poderem fazer as candidaturas 

necessárias. Neste momento, e ao nível das candidaturas, o município tem uma candidatura aprovada e 

pronta a ser executada financeiramente e que é a que têm a ver com os estágios do PEPAL que já foram 

pagos pela Autarquia. Em termos de candidatura há uma respeitante à Área de Regeneração Urbana, 

uma PARU, estando-se já no âmbito da negociação e existe um valor que ronda o um milhão e 

oitocentos mil euros já garantido. Agora, é preciso passar ao contrato para depois se efetuarem as 

Operações de Regeneração Urbana. A outra candidatura, e está-se a falar das maiores, é na área da 

localização empresarial para a infraestruturação da Parcela B do Parque Empresarial de Soza com um 

valor de 2,9 milhões de euros. Esta candidatura está bem encaminhada mas ainda não foi aprovada. De 

resto está a trabalhar-se noutras matérias, nomeadamente no POSEUR, onde já se fez uma candidatura 

para a reflorestação da mancha florestal do municipio que sofreu um incêndio em 2002 e, por isso, podia 

ser candidatada a esta medida. Em relação há questão da EPADRV houve uma votação, que é secreta, 

houve um candidato que ganhou. Ao que aconteceu a seguir o senhor presidente entendeu, para já 
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abster-se de comentar porque considera que este estabelecimento de ensino merece ser tratado com 

todo o respeito e consideração. Não se pronunciou, também, sobre as razões que levaram o anterior 

diretor a demitir-se. O município de Vagos nunca esteve nos órgãos de direção da EPADRV, faz parte 

sim de um órgão que é o Conselho Geral onde tem três elementos em quinze que o compõem. Portanto, 

o município vale tanto como os representantes dos pais, que também são três, e vale menos do que os 

representantes dos Professores que são cinco. Quando o senhor Deputado Mário Castelhano tenta 

responsabilizar o município pelas eventuais falhas da escola não parece muito correto, porque quem 

está em causa é a EPADRV que é uma instituição que muito diz a este concelho e merece ser tratada 

com respeito. De facto a Câmara Municipal de Vagos teve um papel muito importante na formação desta 

escola e foi um dos assuntos onde os políticos andaram bem, e nunca se fez questão de saber quem é 

que fez o que, e todos os Presidentes de Câmara que foram passando, concordando ou não com a 

forma como a EPADRV era gerida, colaboraram com ela. Houve coisas boas na gestão desta escola e 

houve muitas coisa más mas o que é preciso é olhar para aquele estabelecimento de ensino perceber o 

que é que de bom foi feito, olhar para o que de mal foi feito aprender uma lição e não voltar a repetir e 

dar a volta por cima. É a única forma daquela escola ter futuro. Relativamente à praia sul do Areão a 

concessão não pertence ao concelho de Vagos e sim ao concelho de Mira, portanto não cabe à Câmara 

Municipal de Vagos fazer obras naquela zona. A questão da gestão do desporto e a privatização da 

gestão do desporto, referida na intervenção do senhor Deputado Mário Castelhano, e a situação da 

piscina do colégio de Calvão virão a uma próxima Assembleia Municipal, que será extraordinária, para 

ser discutido e aprovado. Mas, o que está aqui em causa é, obviamente, evitar que uma estrutura 

importante no desporto do município de Vagos seja encerrada. O Colégio de Calvão aquilo que tem 

vindo a comunicar à Câmara Municipal, já desde o ano passado, é que não tem condições para manter a 

piscina aberta. No ano passado enveredou-se por uma via, este ano, consultados os serviços jurídicos e 

administrativos da Câmara Municipal, enveredou-se por outra de modo a manter o equipamento aberto. 

O objetivo é manter o equipamento e o resto, como a contratação de monitores, há muito tempo que é 

feito por protoloco primeiro pelo NEVA e desde o ano passado a gestão é feita pelo Técnico de desporto 

da Autarquia. Se os senhores Deputados aprovarem o contrato de comodato, que aqui háde vir, à 

Câmara Municipal passa a ser a responsável pela gestão daquele equipamento. Em relação ao facto de 

o senhor Deputado Mário Castelhano ter referido que o senhor Presidente em vez de andar a pensar em 

privatizações se tentasse resolver os problemas que cria às instituições não pareceu muito correto 

porque quem não aprovou., por exemplo, um subsídio a uma Junta de Freguesia para a instalação do 

piso sintético foi o senhor deputado. Portanto, não parece ser o Presidente de Câmara que ande a criar 

problemas às Associações. O senhor Deputado que até faz parte dos órgãos sociais da Associação de 

Futebol de Aveiro pode verificar o número de jovens atletas inscritos nesta instituição e o aumento que 

teve nos últimos anos. Esta situação só foi possível porque o Município de Vagos investiu nos relvados 

sintéticos e, deste modo, foram criadas condições para que os jovens e adultos pudessem inscrever-se e 

fazer-se com que hoje o concelho de Vagos seja bem representativo junto da Associação de Futebol de 

Aveiro. Esse mérito já foi por diversas vezes reconhecido pelo Presidente da Associação de Futebol de 

Aveiro. Em relação à questão da limpeza das bermas o senhor Presidente da Câmara irá informar-se 
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junto do senhor Presidente da Junta de Freguesia e ver a melhor forma de se resolver. A questão da 

cobardia, e não vale a pena fazerem-se de desentendidos, tem a ver com o facto do senhor César Grave 

ser Deputado Municipal e como tal tem obrigações perante esta Assembleia Municipal e, portanto, se 

tem dúvidas coloca-as aqui que é para ter a oportunidade de obter a resposta, a não ser que não queira 

ouvir a resposta e isso sim é cobardia. Relativamente à intervenção da senhora Deputada Paula Mourão 

o senho Presidente concorda porque este deve ser o fórum para se trocarem impressões sobre as 

matérias, e este período antes da ordem do dia é para isto mesmo. Para além disto existe um regimento 

onde os senhores Deputados também podem por sua autonomia marcar pontos específicos da ordem de 

trabalhos. As pessoas foram eleitas precisamente para poderem apresentar e discutir ideias e assuntos 

que contribuam para o desenvolvimento do concelho. O que a senhora Deputada disse, e bem, é que se 

a Câmara Municipal vir que há uma ideia que vem e que é positiva não tem mal nenhum, antes pelo 

contrário. Sobre as questões que colocou o senhor Presidente não discorda em absoluto de nenhuma 

embora tenha leituras diferentes sobre algumas coisas. Em primeiro lugar não quis deixar de referir que 

enquanto Presidente de Câmara teve o prazer de iniciar o projeto da incubadora de empresas da região 

de Aveiro onde a senhora Deputada deu os primeiros passos como jovem empreendedora. É um orgulho 

para a incubadora perceber que o projeto da senhora Deputada chegou tão longe e, assim sendo, é sinal 

que as apostas têm sucesso e se têm sucesso, obviamente, é porque são trabalhadas em conjunto. No 

caso concreto da incubadora, por exemplo, já são vários os projetos existentes e muito do trabalho 

efetuado nem sequer é visível, é um trabalho de back office, de acompanhamento, que depois tem 

alguns resultados positivos. Na apresentação da bolsa de terras foi servido um lanche cujos produtos 

servidos eram todos de empresas que estão instaladas na incubadora o que não deixa de ser marcante. 

Este tipo de projetos e iniciativas são muito importantes na vida das pessoas e a maior parte das vezes 

perdemos mais tempo a falar de grandes projetos e esquecemos os mais pequenos que também muito 

contribuem para a economia. Em relação ao turismo e aos eventos realizados o senhor Presidente 

concorda com algumas coisas que foram ditas, nomeadamente relativo à V Feira da Abóbora que tem 

uma amplitude muito mais local mas já no Vagos Sensation Gourmet a opinião é outra. Em relação a 

este evento este ano fez-se o trabalho muito mais assertivo do ponto de vista da comunicação, porque 

também foram dedicados alguns meses a isso. Estas coisas nunca acontecem só com boa vontade tem 

de haver investimento para depois colher os frutos e no Vagos Sensation Gourmet foi isso mesmo que 

aconteceu. As entrevistas que foram dadas sobre o evento foram por pessoas de fora e muitas delas 

nunca tinham vindo à Vagueira e vieram porque ouviram falar. O Vagos Metal Fest é outro dos eventos 

que traz muita gente de fora e brevemente quando terminar o estudo que está a ser feito far-se-á chegar 

aos senhores Deputados, mas o estudo preliminar é avassalador do ponto de vista de visitantes de fora, 

mas isso também não é surpresa nenhuma para ninguém. Agora, ainda há um longo caminho a 

percorrer nesta matéria porque criar uma imagem não é uma coisa que se consiga de um dia para o 

outro. Esta questão de se referir que a Vagueira é a melhor praia do mundo, de facto colou, e para os 

vaguenses é, e hoje há muito gente que vem à Vagueira que há muito tempo não vinha e outros que 

nem nunca tinham vindo. E isto porquê? Porque se criou uma imagem, um movimento e não é só mérito 

da Câmara mas também dos comerciantes que decidiram apostar na praia da Vagueira. Esta imagem 
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que se criou hoje da praia da Vagueira pode e deve ser aproveitada. A imagem é um investimento de 

médio e longo prazo mas está a ser feito. Hoje em dia já existem três projetos de Turismo ligados ao 

Surf, na praia da Vagueira, que estão a crescer cada vez mais, muito interessantes, e que articulados 

com iniciativas da Câmara têm resultado muito bem. Em relação à questão do banco de terras esta é 

uma iniciativa que está a dar os seus primeiros passos embora do ponto de vista informal já foi feito na 

Gafanha da Boa Hora, com a colaboração do Presidente da Junta de Freguesia, para ajudar dois jovens 

empreendedores que não são do concelho mas que se querem instalar porque entendem que Vagos 

reúne boas condições agrícolas. Estes jovens conseguiram reunir um conjunto alargado de terrenos para 

fazer uma candidatura que está agora em fase de aprovação. Esta foi uma iniciativa acompanhada 

sobretudo pelo senhor Vice-Presidente da Câmara e o seu Presidente da Junta da Gafanha da Boa Hora 

que foram para o terreno, falaram com as pessoas e conseguiram convencê-las a alugar terrenos para a 

instalação desse projeto. No fundo o banco de terras é isto, ou seja, há uma iniciativa que é voluntária 

por parte de cada um dos proprietários de colocar no banco de terras que não sejam utilizadas e depois 

do outro lado estarão empreendedores que queiram dedicar-se à agricultura e precisem de terrenos para 

tal. Ontem foi só o primeiro passo, associou-se a iniciativa à apresentação das estratégias da DLBC, que 

vem substituir a Adelo que estava no território vaguense no quadro comunitário anterior, que se destina a 

pequenos projetos de investimento, nomeadamente na área agrícola. Foram apresentadas as três 

medidas que podem ser financiadas através da DLBC rural zona sul da região de Aveiro. Quem vai 

liderar esse processo é a AIDA e da parte do concelho de Vagos no conjunto de sócios para além da 

Câmara Municipal estão a EPADRV, a Caixa de Crédito Agrícola, o NEVA e a CALCOB, que representa 

a zona de Oliveira do Bairro. Como ontem se ia dar esse pontapé de saída aproveitou-se para dar o 

pontapé de saída à discussão da bolsa de terras. No que respeita ao espaço do cidadão a Câmara 

Municipal tem estado a aguardar pela autorização do Governo há vários meses desde que foi assinado o 

protocolo e que ainda não cumpriu a sua parte, ou seja, não colocou cá nem as secretárias nem os 

computadores. A Câmara não vai esperar mais e já tomou a iniciativa de adquiri o equipamento 

necessário e a linha de fibra ótica, onde investiu cerca de dezasseis mil euros, e muito em breve irá abrir 

o espaço do cidadão, porque deu-se formação aos recursos humanos e qualquer dia já não se lembram 

dos conhecimentos adquiridos. A Câmara vai tomar essa iniciativa, embora tenha conhecimento de que 

está para breve que o Governo irá cumprir as suas obrigações mas quando o fizer o equipamento será 

aplicado noutro lugar. Relativamente à questão da 2ª fase de alcatroamentos já está feito todo o 

levantamento, na próxima semana a Câmara Municipal irá reunir com as Juntas de Freguesia para se 

fazer o cadastro. Do ponto de vista da Junta de Freguesia de Soza há uma questão particular, para a 

qual o Presidente da Junta de Freguesia já foi alertado, que tem a ver com as obras de saneamento que 

se vão realizar, e que já foram comunicadas à Câmara Municipal, nos lugares de Fontão e Salgueiro, 

uma empreitada no valor de um milhão de euros, Lavandeira, Soza, Pedricosa e Vale das Maias, outra 

empreitada no valor de um milhão e cem mil euros. No decorrer da empreitada irão tentando resolver 

uma parte substancial dos problemas que o senhor Presidente da Junta tem colocado. A obra de 

saneamento, se a AdRA não falhar, iniciará em outubro. No que respeita aos passeios em Santa 

Catarina o projeto está concluído e falta apenas fazer a abertura do procedimento concursal necessário 
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para se fazer a adjudicação. A questão do cadastro municipal é muito complexa e já se iniciaram todos 

os procedimentos para se dar andamento a esse trabalho mas a Autarquia deparou-se com uma 

situação que veio causar mais ruído neste processo. No fim deste ano, de acordo com a lei, embora não 

seja exatamente assim, os municípios vão ser obrigados a mudar de sistema de contabilidade POCAL 

para o SNC, o que quer dizer que tudo aquilo que se tem no POCAL vai ter de ser transposto para o 

SNS. Contudo, isto não é bem assim porque a Câmara Municipal consultou a DGAL, Direção Geral das 

Autarquias Locais, no sentido de lhe perguntar como é que se deve fazer o orçamento do próximo ano 

ao que eles responderam que deve ser em POCAL e não em SNS. Portanto, a Câmara Municipal vai 

continuar a trabalhar em POCAL embora este registo cadastral vá ter que ser feito já com a base do 

SNC. No fundo esta é uma questão que parece simples mas do ponto de vista operacional é bastante 

complicada e está-se a falar em mudanças substanciais do ponto de vista das classificações 

económicas, das depreciações e das amortizações, ou seja, do ponto de vista contabilístico vai quase 

tudo mudar. Esta alteração também irá afetar as Juntas de Freguesia e aqui será ainda mais complicado 

porque estas não têm pessoal qualificado para este tipo de trabalho. Provavelmente ter-se-á de tomar 

alguma iniciativa de trabalhar em conjunto essa matéria e poder disponibilizar alguém que dê uma ajuda 

às Juntas de Freguesia. Em relação ao projeto “O Pilhão vai à escola” o senhor Presidente felicitou a 

Associação Betel pelo prémio recebido. O alcatroamento da estrada Santo André /Vigia está incluído na 

2ª fase de alcatroamentos. No que respeita ao embelezamento das rotundas está pendente uma 

situação com a Junta de Freguesia de Santo André e irá ser feita a requalificação, será a primeira 

prioridade depois de se requalificar a rotunda de Soza. Teve de ser feita autorização à Infraestruturas de 

Portugal para o fazer e vão fazer-se. A questão dos animais abandonados e associando com a questão 

da Gaticão, que foi recentemente muito falada, o senhor presidente esclareceu que a Gaticão está 

instalada numa infraestrutura que é da Câmara Municipal e que teve de ser requalificada onde foram 

gastas algumas dezenas de milhares de euros. Além disso, desde dois mil e dez que a Gaticão recebe 

subsídios da Câmara Municipal e até à data já recebeu oitenta e sete mil euros, para além de todo o 

apoio logístico, de convidar a Gaticão para todas as iniciativas possíveis para que ela possa angariar 

dinheiro e que os seus voluntários possam, também, dar a conhecer o trabalho desta associação. É este 

o trabalho e é esta a parceria que tem existido com a Gaticão. Há ainda muitas coisas a fazer nas 

instalações da Gaticão e, portanto, há um trabalho a percorrer mas a Gaticão tem tido o apoio por parte 

da Câmara Municipal assim como as outras autarquias o fazem nas suas localidades às associações do 

género que existam. Mas a Gaticão não é o canil municipal, o canil municipal, por protocolo com a 

Câmara Municipal de Ílhavo é o canil de Ílhavo. O concelho de Vagos tem um posto de recolha dos 

animais, para onde vão os animais recolhidos, e depois são transferidos ao fim de determinado tempo 

para o canil de Ílhavo que é o que funciona como canil municipal. Só para que tenham uma pequena 

ideia, o senhor Presidente informou o seguinte: animais recolhidos na via pública, desde dois mil e doze 

até ao dia trinta e um de agosto de dois mil e dezasseis, quinhentos e cinquenta e sete animais; animais 

entregues no canil, pelo dono, quatrocentos e quarenta e cinco animais; animais restituídos ao dono, que 

são os animais encontrados com chip, sessenta e dois; animais adotados trezentos e dezanove, nestas 

campanhas que o gabinete veterinário municipal tem promovido; animais vacinados contra a raiva dois 
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mil e trinta e dois; animais identificados com microchip oitocentos e seis. Estes números não incluem os 

da Gaticão, porque o que a Gaticão faz é outro trabalho. Neste período ainda se esterilizaram oitenta e 

dois animais e não se fazem mais porque os animais adotados, normalmente, são os mais pequenos, 

até seis meses, e esses não podem, ou não devem, ser esterilizados. Entretanto, têm sido feitas várias 

campanhas promovidas pelo gabinete veterinário municipal. Depois, há todo o trabalho que a Gaticão 

faz, que é meritório, e para isso recebe o apoio da Câmara Municipal, mas não substitui o gabinete 

veterinário municipal. A nova legislação que está em vigor, neste momento, sobre a questão dos animais 

é muito preocupante, porque é verdade que se devem fazer todos os possíveis para se promover a 

adoção de animais mas quem é que suporta a manutenção desses animais. Essa é que é a grande 

questão, porque não custa tomar uma decisão é preciso é perceber a sustentabilidade que essa decisão 

terá no futuro. Em relação à intervenção nas escolas é um facto que quando se faz uma intervenção 

numa escola há logo a reivindicação e, portanto, é necessário uniformizar-se essa situação. A Câmara 

Municipal está a trabalhar nessa matéria e brevemente discutir-se-á aqui a Revisão da Carta Educativa 

que trará algumas novidades. Relativamente às transferência de competências, contabilisticamente, os 

documentos que chegaram para garantir a transferência para a Junta de Freguesia só chegaram hoje. 

Às Juntas de Freguesia que entregaram os documentos atempadamente já foram feitas as 

transferências. Em relação aos limites do território o senhor Presidente da Câmara desconhece esse 

assunto porque a reunião foi com os técnicos mas obviamente que esse assunto além de técnico tem de 

ter uma discussão política, no entanto existem marcos geodésicos que fazem essa limitação do território 

já de há muitos anos a esta parte. È com base na cartografia e nos marcos geodésicos que se tomam 

decisões quanto aos limites do território, mas como o senhor presidente não esteve presente nessa 

reunião terá de se inteirar melhor sobre esse assunto. O senhor Presidente da Câmara Municipal pediu 

autorização ao senhor Presidente da Mesa para ser o senhor Vice-Presidente a responder à questão 

colocada pelo senhor Deputado Jorge Pereira relativamente ao problema das quedas de tensão na 

Freguesia de Santo André de Vagos. Autorização concedida o senhor Vice-Presidente esclareceu que 

em relação ao PT que caiu já falou pessoalmente com a EDP e a situação está a ser acompanhado pela 

Câmara Municipal. O PT caiu e a EDP terá de repor o serviço e garantiu que está a tratar disso. 

Entretanto, a EDP informou a Autarquia que estava um pedido de ligação feito por parte da Associação 

de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, um pedido de viabilidade dada para um 

projeto de cerca de duzentos e cinquenta caviares que é a potência máxima do posto de transformação 

que lá está e a EDP avisou, e muito bem, que se iria lá colocar o PT com esta potência mas quando as 

obras da associação iniciassem, e parece que as obras vão começar muito em breve, este já não dava, 

ou seja ter-se-ia de colocar um PT tipo cabine e com uma potência de seiscentos e trinta caviares. Só 

assim se resolveria o problema para além de ficar mais barato à Associação, em termos de custos, 

aquando do pedido de ligação. Portanto, o que a EDP está a fazer é a reunir esforços para que a 

situação seja resolvida o quanto antes. Em relação às quebras de tensão da rede, e agora com esta 

comunicação que a Câmara Municipal fez, em virtude desta exposição, a EDP irá novamente ao local 

tentar resolver a questão para não causar problemas à população. --------------------------------------------------
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------ Entretanto, chegou à sessão a senhora Deputada Maria Helena Marques. ---------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano solicitou, novamente, o uso da palavra em defesa da honra. 

Assim sendo, referiu que “não devem colocar na minha boca  palavras vossas. Vocês estão uns 

verdadeiros artistas mas eu não vou deixar passar isso”. Entretanto, disse também que o senhor 

Presidente não respondeu às perguntas claras que lhe fez sobre o 2020. Ele perguntou quantas e quais 

são as candidaturas, e o ponto de situação das mesmas, e o senhor Presidente não respondeu. Vagos 

precisa dos seus estruturantes e precisa que o senhor Presidente da Câmara faça obra. O senhor 

Presidente fala em planos e estudos mas o senhor Deputado quer saber é das obras. ------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa interrompeu o senho Deputado Mário Castelhano e disse-lhe que no 

ponto seguinte ir-se-á discutir a informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Câmara Municipal onde faz referência à questão que colocou, o 2020 e o QREN. Portanto, 

é nessa altura que deve colocar a questão que está a colocar agora. Neste momento, deve, apenas, 

limitar-se à defesa da honra, uma vez que foi para isso que pediu a palavra. ----------------------------------- 

------ O senhor Mário Castelhano retomou a palavra e referiu que relativamente à questão que fez sobre 

a praia do areão Sul, e ao facto do senhor Presidente ter dito que a concessão daquela zona pertence ao 

concelho de Mira, tem a informar que esta é frequentada por vaguenses. O senhor Presidente disse que 

não tem que fazer obras no concelho de Mira mas não são necessários obras, isto, só precisa de colocar 

equipamentos próximos dos contentores do lixo que estão colocados no concelho de Vagos e não no 

concelho de Mira, ou então desconhece aquela praia e não sabe do que é que se está a falar. A única 

coisa que o senhor Deputado pede é que sejam colocados alguns equipamentos próximos dos 

contentores do lixo que estão em território vaguense, porque afinal até há partilha de nadadores 

salvadores e funcionou muito bem. O senhor Deputado referiu-se, ainda, à questão da piscina e ao facto 

do senhor presidente ter percebido mal aquilo que quis dizer, ou seja, o que ele disse é que o caminho 

escolhido por este executivo para a piscina do Colégio de Calvão, não vai de encontro ao seu. E, por 

isso, é que perguntou porque é que em vez do contrato de comodato porque é que não pagava por 

utente ao Colégio. Na sua opinião seria mais justo, mais transparente e teria até juízos de valores menos 

abonatórios. O senhor deputado é de opinião que se deve pagar por utente. -------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e referiu que relativamente à questão da praia 

do Areão zona sul ser mais frequentada por pessoas do concelho de Vagos e, por isso, se devem fazer 

lá obras não faz qualquer sentido. Por essa lógica ter-se-ia de pedir ao senhor presidente da Câmara 

Municipal de Águeda que viesse fazer obras à praia da Vagueira porque ela é muito utilizada por 

pessoas daquele concelho. À entrada da praia do Areão está instalado o equipamento necessário, com 

chuveiros, casas de banho, balneários e o posto de enfermagem. Estão ali reunidas as condições 

necessários e apostou-se naquela praia porque ela tem o seu valor comercial, como é evidente. No ano 

passado houve muitas preocupações porque o concessionário, que não tem nada a ver com Vagos, 

durante vários meses só abriu no mês de agosto e a Câmara de Vagos teve a seu cargo de suportar 

custos com a vigilância dessa praia e não estava a ser vigiada. O senhor Presidente não vê, mas é uma 

opinião que respeita, necessidade da instalação desses equipamentos naquela zona, ainda para mais 

com esses argumentos, o facto de ser muito frequentada por vaguenses. Nunca chegou essa 
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recomendação à Câmara Municipal de Vagos. Sobre as questões levantadas sobre o Colégio de Calvão 

o senhor Presidente da Câmara referiu que quem faz insinuações colocando na boca de terceiros coisas 

que não foram ditas é o senhor Mário Castelhano. Oportunamente, este assunto será discutido em sede 

de Assembleia Municipal e, obviamente, que a solução apresentada pelo senhor deputado seria uma 

solução mas que não garantia a sustentabilidade do Colégio de Calvão. Do ponto de vista jurídico esta 

foi a solução apresentada. Essa solução que o senhor Mário Castelhano apresentou já foi utilizada no 

ano passado mas, este ano, por entendimento técnico, optou-se por esta solução que irá ser discutida 

brevemente nesta Assembleia Municipal. Esta é uma questão clara e transparente com uma instituição 

do concelho de Vagos e não se percebe de onde vem essa questão da privatização quando a Câmara 

Municipal até é quem vai ficar com uma piscina. Toda a relação da Câmara Municipal com o Colégio de 

Calvão é clara, limpa e transparente e o objetivo principal é manter-se uma instalação desportiva a 

funcionar no sul do concelho e essa é uma preocupação do executivo, ou seja, poder oferecer às 

crianças, jovens e adultos do sul do concelho as mesmas condições distribuídas por todo o território. ----- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o 

período da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E - Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 JUNHO A 23 DE SETEMBRO DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA 

c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------------------- 

------ Neste período da ordem de trabalhos pediram para usar da palavra os senhores Deputados Carla 

Gouveia, Jorge Pereira, Juan Carlos Martins e António Amaral. ------------------------------------------------------- 

------ A senhora Deputada Carla Gouveia quis deixar os parabéns ao executivo camarário pela iniciativa 

levada a cabo esta época balnear, ou seja, com o autocarro colocado ao dispor dos vaguenses para se 

deslocarem, a partir de Vagos, às praias do Areão e Vagueira. Esta iniciativa resultou muito bem e a 

senhora Deputada gostaria de saber, nem que seja por alto, uma percentagem de utilização e a sua 

rentabilidade. A senhora Deputada perguntou ainda se, atendendo ao sucesso que foi esta iniciativa, 

está previsto alargar esta medida a todos os meses do ano e a todas as freguesias do concelho de 

Vagos, num circuito rentável, eficiente e racional que responda às necessidades das deslocações das 

pessoas de todas as Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Jorge Pereira usou da palavra para falar sobre o Vagos Metal Fest, um dos 

eventos de maior investimento cultural da Autarquia, a maior verba aplicada pela Câmara Municipal a 

atividades culturais. É difícil de quantificar financeiramente em termos económicos, ou a mais valia desta 

situação, porque realmente há uma mais valia evidente, tanto das associações como do próprio 

comércio. No entanto, o senhor Deputado continua a achar estranho que à imagem dos anos anteriores 

não haja um número concreto. Todos sabem que a Câmara Municipal não está habituada a organizar ou 

a fazer parcerias com empresas que tenham controle de bilheteira, o que por um lado é bom porque quer 

dizer que os espetáculos são todos gratuitos mas quando se coloca uma organização ou uma empresa, 

normalmente, as bilheteiras são feitas com grande antecedência e, portanto, não se percebe porque é 
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que estes milhares de pessoas, referidos no documento que foi enviado aos membros da Assembleia, 

não são mais ou menos quantificáveis de modo a dar uma noção mais real do número de participantes. 

Este é um evento que mexe com a vila, e arredores, é um mercado que deve ser explorado mas era 

importante ter um número mais aproximado das pessoas que vêm ao festival. O senhor Deputado não 

sabe se é algum tipo de confidencialidade com a empresa que organiza o festival mas ir-se-á aguardar 

pelo relatório final para se poder ter informações mais precisas e concretas. De seguida referiu-se à 

questão do endividamento, referida na página dez da informação do senhor Presidente da Câmara, 

principalmente do endividamento a fornecedores e aos empreiteiros. Na informação de vinte e dois de 

abril  refere que a dívida a fornecedores e empreiteiros é de um milhão duzentos e trinta e um mil euros 

e passado três meses a mesma dívida a fornecedores e empreiteiros é de um milhão cento e noventa mil 

euros. Como há um decréscimo estar-se-ia no bom caminho no entanto, três meses depois, tem-se aqui 

quase trezentos e setenta e cinco mil euros de aumento da dívida a fornecedores e empreiteiros, o que 

representa, mais ou menos, um aumento de 25%. O senhor Deputado só quer saber se isto tem alguma 

coisa a ver com algum tipo de despesa extraordinária que se fez, por exemplo com as atividades de 

verão. Outra questão que colocou é relativamente à execução, ou seja, está-se no final de setembro, 

com cerca de 75% do ano decorrido, e ainda só estão 54% de execução da receita e 51,7% de execução 

de despesa. Mas se enquanto à despesa os números até serão favoráveis, porque se está a 75% do 

ano, quanto à receita já não é bem a mesma coisa. Ao senhor Deputado custa-lhe um pouco a acreditar 

que em três meses se vá arrecadar 46% da receita que se estava à espera angariar e, portanto, o que 

quer saber é se estas metas vão ser atingidas. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Juan Carlos Martins e relativamente às 

questões financeiros realçou a redução da divida efetiva em, aproximadamente, trezentos e vinte mil 

euros. Apesar de haver um aumento de dívidas a fornecedores e empreiteiros à uma redução efetiva da 

dívida total. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado António Amaral usou da palavra e solicitou ao senhor Vice-Presidente da 

Câmara que falasse um pouco sobre o Plano Energético de Vagos que foi aprovado pela Comunidade 

Europeia. O senhor Deputado pediu, ainda, para fazer uma pequena intervenção relativamente à 

questão dos animais, uma vez que não o fez no período antes da ordem de trabalho porque não se 

inscreveu mas se o poder fazer agora será breve. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Mesa autorizou. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Deputado António Amaral e sobre a questão dos animais 

abandonados sugeriu, pela experiência que tem, porque ajudou a fundar a Gaticão, que todas as  

Freguesias criassem um plano para os seus animais e depois, sim, virem à Câmara pedir o apoio 

necessário. O senhor António Amaral defende que não se deve “empurrar” tudo para os outros. Quando 

a Gaticão começou a dar os primeiros passos o senhor António Amaral recolheu mais de oitenta animais 

e teve-os na sua casa até a associação, com muito trabalho, conseguir um espaço para albergar os 

animas abandonados. Não foi fácil mas com muito trabalho conseguiu-se e deram um exemplo, agora é 

só segui-lo. As Freguesias devem em conjunto envolver-se neste assunto arranjar um espaço, arranjar 

voluntários e um plano e depois podem pedir ajuda à Gaticão e à Câmara Municipal que com certeza 
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apoiarão em tudo o que for possível. Este é um problema nacional, é um problema de cultura e só se 

resolve com a boa vontade das pessoas, porque não pode ser a Câmara Municipal a resolver o assunto 

sozinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara usou da palavra par responder às questões colocadas pelos 

senhores Deputados. Relativamente à questão da senhora Deputada Carla Gouveia informou que tem 

os números, que só não seguiram no documento, porque só ontem se teve acesso aos mesmos, e num 

total foram transportadas mais de duas mil e quinhentas pessoas no circuito entre a praia da vagueira e 

o centro de Vagos. Mais em foco esteve a parte da tarde onde foram transportadas mais de duas mil 

pessoas neste horário. Em relação à outra parte da questão, houve uma alteração legislativa e, neste 

momento, as Câmaras Municipais da CIRA estão a trabalhar na criação da Autoridade de Transportes e 

uma das coisas que se tem estado a verificar tem a ver, precisamente, com as carreiras inter e 

intramunicipais. Esse trabalho não estava devidamente catalogado e inserido nas carreiras que eram 

geridas pelo IMT e o Governo anterior delegou nas Comunidades Intermunicipais as Autoridades de 

Transporte. A partir daqui há um longo caminho a percorrer porque para além desta conjugação dos 

concelhos que fazem parte da CIRA tem de ser conjugado com as Comunidades Intermunicipais 

vizinhas, nomeadamente Coimbra e Viseu, porque há carreiras que fazem todo este percurso e depois 

vão a outros concelhos de outras Comunidades Intermunicipais. Neste momento, o que está a ser feito é 

um levantamento daquilo que são as carreiras que são utilizadas e se elas são de facto efetuadas que 

era outra coisa que não se tinha controle e esta situação acontecia muitas vezes. Como todos sabem 

nesta Região vivesse num quase monopólio de um único operador e, portanto, tem de se interagir em 

conjunto com ele e também só tendo escala é que se podem fazer determinadas exigências. Quanto ao 

circuito dentro do concelho e da possibilidade da criação dessa estrutura de transportes dentro do 

concelho com os autocarros que na altura ajudou as IPSS’s a comprar isso carecia de uma autorização 

da Autoridade de Transportes. Neste momento já não é o IMT e podem ser as Comunidades 

Intermunicipais e existem alguns projetos inovadores. Nunca um circuito destes será rentável e, portanto, 

quando se pergunta se este transporte para a praia, que se fez no verão, teve alguma rentabilidade é 

obvio que não porque o serviço era gratuito. Este serviço constituiu um investimento que possibilitou que 

mais de duas mil e quinhentas pessoas fizessem este trajeto e tivessem acesso a este transporte. Este 

tipo de modelo não pode ser estendido a todas as Freguesias, porque comportaria custos elevadíssimos 

a suportar pela Autarquia. Quanto à questão do Vagos Metal Fest e ao facto deste evento ser uma mais 

valia para o concelho o senhor Presidente não poderia estar mais de acordo e não é preciso que venha 

nenhum estudo dizê-lo. Provavelmente não será o evento mais caro, que a autarquia organiza, mas fará 

parte do lote daqueles que constituem maiores investimentos por parte da Câmara Municipal. A 

organização lançou números e falou-se em mais de dez mil pessoas e, obviamente, que há alguma 

tipologia de informação que eles guardam e não divulgam. O que foi feito, mediante acordo de todos na 

Câmara Municipal, no próprio protocolo estabelecido, foi criar a figura de fazer um estudo de inquéritos 

que eram feitos por amostragem e tentar-se, depois, daquela amostragem fazer o paralelismo para o 

universo de pessoas que estiveram cá. Os resultados são bastante positivos e de acordo com um estudo 

preliminar feito o impacto económico, apurado, gerado por este evento terá sido de quinhentos e trinta 
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mil euros. Portanto, bastante positivo sendo que os visitantes foram cerca de 98% dos inquiridos. Quanto 

à questão da dívida é verdade que houve um aumento, assim como há oscilações sempre nas dívidas a 

fornecedores. Isto tem a ver, exatamente, com a execução, tem a ver com o facto de haver meses em 

que são geradores de maiores receitas do que outros, nomeadamente por força da execução do IMI. Há 

execuções que estão abaixo de execuções do ano passado que obviamente estão muito relacionadas 

aqui, como por exemplo estão aqui cerca de quinhentos mil euros de overbooking que ainda não se 

receberam mas que se irão receber até ao fim do ano. O que interessa aqui é a redução da dívida total 

em cerca de trezentos mil euros e desde o final do exercício de dois mil e treze onde se tinha uma dívida 

de dezasseis milhões de euros até à dívida de 12,8 milhões de euros que existe neste momento. Como 

se pode verificar já foi feito um longo caminho, cerca de 3,8 milhões de euros de redução. A redução da 

dívida é um dos grandes objetivos da gestão deste executivo e tem-se vindo a fazê-lo paulatinamente e 

o ponto seguinte, da ordem de trabalho, também demonstra o trabalho que tem vindo a ser feito do ponto 

de vista financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor Vice-Presidente para responder à questão do senhor 

Deputado António Amaral. O PAES, Plano de Ação para a Energia Solar, já foi um assunto aqui 

abordado mas o senhor Vice-Presidente reforçou os pontos importantes. Este plano concretiza um 

compromisso assumido aquando da adesão ao Pacto de Autarcas. O Pacto de Autarcas foi um 

compromisso assumido pelo senhor Presidente da Câmara para ultrapassarem as metas traçadas pelas 

políticas energéticas da União Europeia, através de um aumento da eficiência energética e uma 

produção mais limpa da energia. Neste caso o objetivo principal é reduzir cerca de 20% das emissões 

até dois mil e vinte. Este PAES está bem estruturado, tem os pontos fundamentais. Um deles são os 

indicadores energéticos de Vagos, onde se incluem, por exemplo, os vetores energéticos de gasóleo 

rodoviário 40% de utilização, eletricidade 23% e gás natural 21%; Para os próximos anos uma evolução 

até dois mil e trinta resulta numa redução natural e num aumento de energia elétrica. É obvio que tem a 

ver com os custos da energia elétrica que para as pessoas é uma energia cara mas mesmo assim é a 

energia mais barata que se tem e a mais eficiente a nível empresarial. Nos consumos setoriais de Vagos 

tem-se 25% na indústria, 38% na parte doméstica e 17% nos serviços, isto em dois mil e dez. A 

perspetiva de evolução será no aumento do consumo na industria para 30%, ou seja, contando com o 

desenvolvimento industrial este indicador já está a prever um aumento do consumo de energia elétrica 

no setor secundário na parte da indústria. Há um ponto que já foi melhorado mas tem de ser melhorado 

ainda mais e que tem a ver com a intensidade energética, ou seja, o que se precisa de consumir em 

energia para produzir dentro do PIB e como é óbvio tem de se diminuir o consumo para produzir a 

mesma coisa. Nisso Vagos não está no fundo da tabela mas é uma situação que tem de ser melhorada e 

só se consegue falando com os empresários, embora, hoje em dia, eles já estejam bastante 

sensibilizados para esta área porque têm bastante aconselhamento. Outro ponto importante é os 

compromissos que é superar os objetivos: 20% de emissões, mobilizar a sociedade civil para adotar a 

eficiência energética, divulgar as ações desenvolvidas, apresentar relatórios de dois em dois anos e 

partilhar experiências com outra entidades. Deste Pacto fazem ainda parte algumas de sustentabilidade 

como a iluminação pública em edifícios, a gestão otimizada, iluminação pública, neste caso a utilização 



 
 
 
 
 

 
 
 

20 
Ata nº16, sessão ordinária de 29 de setembro de 2016, da Assembleia Municipal 

do LED. No caso do LED está prestes a ser assinada a alteração ao anexo I do contrato de concessão 

com a EDP, 99% dos municípios, onde já  existe que é o LED será tido como material corrente de 

instalação pela EDP. O material corrente é aquele que a EDP instala sem custos para o município. Há 

uma avaria, há um prolongamento de rede que a Câmara Municipal pede e em vez de utilizar o vapor de 

sódio já será o LED a ser instalado. Esta alteração será assinada brevemente e resultou de várias 

reuniões entre a ANMP e a EDP. O senhor Vice-Presidente ainda chegou a participar em algumas 

reuniões em Lisboa, em conjunto com a ANMP. Entretanto, falou das auditorias energéticas que foram 

feitas em Vagos num dos maiores consumidores que são as piscinas. Esta auditoria energética irá ser 

alargada a outros edifícios municipais, como por exemplo o edifício da Câmara Municipal e o Estádio 

Municipal, e, neste momento, já se encontra na fase da contratação da auditoria que permitirá ter os 

equipamentos adquiridos candidatados a fundos comunitários. Se houver uma auditoria ou um relatório 

que permita verificar quais são as poupanças efetuadas facilmente se conseguirá fazer isso. Depois 

existem outras medidas mais passivas como o aumento da pedonalidade e o uso de bicicleta, processos 

industriais eficientes e utilização de painéis solares térmicos para aquecimento de água. As medidas já 

executadas, nesta área, pelo município de Vagos, tais como, a iluminação LED em algumas ruas de 

Vagos, instalação de relógios astrológicos na iluminação, porque acompanham o ligar e desligar ao 

longo da passagem dos dias. Medidas passivas adotadas as ciclovias, Vagueira Costa Nova, mini 

produção fotovoltaica de 40KW no CEFA, Centro Escolar de Fonte de Angeão, onde se está a vender 

energia à EDP, totalmente à rede. Entretanto, nas piscinas municipais há um autoconsumo de 10KW, e 

este está como autoconsumo e venda à rede, isto é, se não for necessário consumir tudo e o sobrar 

vende-se à EDP. Neste caso, como é obvio, interessa é que se consuma a maior parte, porque vender à 

EDP dá quatro ou cinco cêntimos e cada vez que se poupa poupam-se catorze quinze cêntimos. Há, 

ainda, o objetivo de colocar, por exemplo, o autoconsumo na Biblioteca Municipal, que tem instalado ar 

condicionado que como se sabe é um grande consumidor, ou nos Centros Escolares. ------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e solicitou ao senhor Presidente da Mesa 

autorização para a senhora vereadora Dulcínia falar sobre o Mês Sénior que se realizará durante o mês 

de outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado António Amaral voltou a usar da palavra para dizer que estas 

informações sobre a eficiência energética são notícias muito boas e aparecem a nível internacional. O 

facto de aparecer num jornal uma notícia sobre Vagos e sobre esta Pacto energético é muito bom e 

passa uma imagem de credibilidade aos investidores. Talvez as pessoas não saibam mas o custo da 

energia é o maior fator negativo de investimento. Se Vagos é um município que está a trabalhar e a 

desenvolver-se para poder ajudar a indústria a otimizar a energia isso é muito bom, é um grande passo, 

e o senhor Deputado louva o executivo por isso. ---------------------------------------------------------------------------  

------ A senhora Vereadora Dulcínia Sereno usou da palavra e informou os presentes que durante o mês 

de outubro irão desenvolver-se atividades no âmbito de mês sénior. Estas atividades são todas 

relevantes e os senhores Vereadores e os senhores Deputados podem, e devem, participar nelas e 

comparecer. O programa de atividades terá início no dia três de outubro com um Baile de Gala à Moda 
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Antiga, frente à Biblioteca Municipal, e encerra no dia vinte e oito de outubro com o Seminário 

CulturIDADES pensar e sentir o envelhecimento, no CER. -------------------------------------------------------------- 

------Entretanto, a senhora Vereadora Sara Caladé usou também da palavra para dar nota de que o 

Regulamento Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas, que já teve oportunidade de 

falar há uns tempos atrás, onde inclusive se chegou a fazer uma sessão de esclarecimento aqui nesta 

sala, e que terminou no início deste foi prorrogado. Foi publicado um diploma com a prorrogação do 

prazo e será até dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezassete. A senhora Vereadora aproveitou 

para solicitar a quem tiver conhecimento de unidades industriais que estejam irregulares, que não 

tenham licenciamento, que o façam até vinte e quatro de julho de dois mil e dezassete. Esta situação 

aplica-se sobretudo aquelas unidades que violem o plano ou servidões administrativas. Se aparecer 

algum caso que não se enquadre nestes dois parâmetros pode ir-se pela via normal, mas as que se 

enquadrem têm aqui uma oportunidade de sem mais poderem ser regularizadas. Claro que terá um 

processo administrativo associado mas é uma oportunidade única, foi estendido o prazo e é de 

aproveitar e, por isso, a senhora Vereadora solicitou a colaboração dos presentes para fazerem a 

divulgação pela população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto dois da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 21 

de julho de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

- OPERAÇÃO Nº 9015/007801/291 – ACORDO CELEBRADO EM 15/07/2013 – AJUSTAMENTO DE 

CONDIÇÕES; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, ausentou-se da sessão o senhor Deputado Albano Gonçalves. --------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e explicou que houve um processo de 

conversações anterior a esta proposta. Esta proposta não surge por acaso, surge porque no orçamento 

de Estado para este ano há possibilidade de contratar empréstimos em substituição de outros desde que 

sejam em melhores condições e que não aumentem o prazo. A Câmara Municipal teve algumas 

conversas com a Caixa Geral de Depósitos no sentido de lhes dizer que poderia haver outras instituições 

bancárias interessadas em trocar este crédito e, portanto, era necessário que eles fizessem um 

ajustamento interessantes para se perder o interesse de andar à procura e de lançar um concurso 

público. O que aconteceu, entretanto, foi que a Caixa Geral de Depósitos apresentou uma proposta, que 

segundo o senhor Presidente é uma proposta irrecusável e que está dentro dos spreads de mercado que 

é baixar de 3,5% para 1,5% o que significa uma poupança de cerca de setecentos e trinta mil euros e o 

que também por si só significa uma confiança na Câmara Municipal e naquilo que são rácios de 

endividamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto três da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 01 

de setembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ PONTO TRÊS: MAPA DE PESSOAL 2016 – 1ª ALTERAÇÃO; ------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e esclareceu que por força da alteração do 

orçamento de Estado as Autarquias vão poder começar a contratar sem restrições, embora hajam 

restrições financeiras subjacentes às regras do orçamento de Estado. Antigamente as Autarquias em 

determinadas situações não podiam de todo contratar, como era o caso de Vagos, o que levou a que 

houvesse uma redução, muito drástica, de pessoal o que tem causada bastantes dificuldades. Esta 

alteração deriva precisamente de algumas necessidades que foram verificadas, neste caso concreto pelo 

chefe da Divisão de Gestão e Infraestruturas, e, portanto, há que proceder à alteração para 

posteriormente se abrir o procedimento concursal. ------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por maioria, com 20 (vinte) votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 8 (oito) abstenções, 

do grupo municipal do CDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a discussão e 

aprovação o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 15 de 

setembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A;  

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e explicou que houve uma primeira alteração 

que não aumentando a cércea do edifício que o investidor fizesse a construção de dois pisos mas, 

entretanto, fora do período de discussão pública o investidor veio colocar a questão de poder aumentar 

para os três pisos não aumentado a cércea. Esta questão foi levantada junto da CCDR que aceitou e, 

agora, vem aqui para ser aprovado de modo a fazer face àquilo que havia sido alertado quando se 

aprovou a última alteração, ou seja, fazer esta segunda alteração ao Plano de Pormenor. Entretanto, 

com se fez esta alteração houve uma necessidade, porque havia uma dificuldade que tinha a ver com 

algumas construções fora do perímetro de construção que não eram permitidas no regulamento anterior, 

de incluir novas edificações. Essas edificações são até sessenta metros quadrados e têm a ver com 

plataformas de utilização complementar, bombas de incêndio, silos, etc..-------------------------------------------  

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a discussão e 

aprovação o ponto cinco da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 15 de 

setembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO CINCO: IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL – RENDIMENTOS DO ANO 2017; ----------------------------------------------------- 

------ Ausentou-se da sessão o senhor Deputado Hermes Fernandes, quando eram cerca das vinte e 

uma horas, no mesmo momento que regressou o deputado Albano Gonçalves. ---------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou este ponto da ordem de trabalhos e os dois 

seguintes, pontos seis e sete, em conjunto. E relativamente a estes pontos o senhor Presidente referiu 

que decidiram propor a Assembleia a mesma carga fiscal aprovada no ano passado, até para não haver 
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nenhumas alterações num período mais complexo da vida político-partidária local. O Município de Vagos 

já tem dos impostos mais reduzidos. Ao nível do IRS mantêm-se a devolução do 0,5%, ao nível do IMI o 

estabelecimento da taxa no seu mínimo legal permitido que é de 0,3% e ao nível daquela plataforma 

extraordinária de benefício dos agregados com um, dois e três dependentes a seu cargo. Esta nova 

metodologia adotada da redução em termos absolutos, em vez de ser em termos percentuais, é mais 

eficaz e bem beneficiar mais os agregados familiares que têm menores rendimentos. O senhor 

Presidente considera que essa metodologia também podia ser adotada no IRS, porque é muito mais 

justa que a anterior. A Câmara Municipal atribuiu as reduções máximas no IMI que são de vinte euros 

para um agregado familiar com um dependente, quarenta euros para um agregado familiar com dois 

dependentes e setenta euros para um agregado familiar com três dependentes. --------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou de que há três propostas que transitam do ano anterior e há 

uma nova proposta que resulta, de acordo com as palavras do senhor Presidente da Câmara, da decisão 

do atual Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediram para usar da palavra os senhores Deputados César Grave, António Amaral e 

Juan Carlos Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado César Grave informou de que o grupo municipal do CDS mantém a mesma 

posição dos ano anterior, em relação ao IRS, ou seja, a parte variável devia ser de 2,5%. -------------------- 

------ O senhor Deputado António Amaral perguntou se o imposto que está a ser aqui proposto não indica 

que a pessoa vai pagar mais 4,5% nas suas taxas, ou seja, será um imposto que as Finanças cobram e 

agora há uma abertura para que as Câmaras possam ir buscar uma parte. ---------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins referiu que em relação ao IRS o grupo municipal do PSD 

mantem a posição do ano passado e considera que esta taxa de 0,5% não devia ser entregue, pela 

simples razão de que esta devolução de imposto beneficia quem tem maiores rendimentos e não quem 

tem menores rendimentos. Quem tem menores rendimentos não desconta IRS e, portanto, no entender 

do senhor Deputado, por uma questão de justiça social este 0,5% nem sequer devia ser devolvido. No 

entanto, como é uma opção da Câmara Municipal irão votar a favor mas não quis deixar de referir a 

posição do grupo municipal do PSD. O senhor Deputado propõe que se vote o IMI em separado, uma 

vez que há uma nova metodologia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra para responder às questões levantadas pelos 

senhores Deputados. Respondendo à questão do senhor Deputado António Amaral esclareceu que esta 

redução não está a agravar o que as pessoas pagam e sim o contrário, ou seja está a “desagravar”. 

Percentualmente está-se a beneficiar as pessoas e, por isso é que o PSD não concorda com a proposta 

do CDS, da redução dos 2,5%, porque ia beneficiar que tem mais rendimentos. Por essa razão é que o 

senhor Presidente concorda mais com a redução em valores absolutos do que com a redução em 

valores percentuais. Na devolução percentual quanto mais se devolver mais se devolve àqueles que têm 

maiores rendimentos, porque em termos percentuais são eles que pagam mais IRS. --------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto cinco a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com 20 (vinte) votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 8 (oito) 

abstenções, do grupo municipal do CDS. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto seis da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 15 

de setembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: DERRAMA – TAXA 2016; ----------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto sete da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia  5 

de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS – 2016: ----------------------- 

------a) CÓDIGO DO IMI – TAXAS – ARTIGO 112.º, nº1; ---------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------b) CÓDIGO DO IMI – REDUÇÂO DA TAXA – ARTIGO 112.º - A; ---------------------------------------------- 
------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto oito da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 15 

de setembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO OITO: ARMAZÉNS MUNICIPAIS – ALIENAÇÃO DOS TERRENOS – VAGOS. ---------------- 

------ Ausentou-se da sessão o senhor Deputado Fernando Vieira, quando eram cerca das vinte e uma 

horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e referiu que na última Assembleia Municipal já 

deu uma explicação bastante detalhada sobre este assunto e a questão é muito simples. A Câmara 

Municipal em dois mil e oito pôs à venda, em hasta pública, os armazéns municipais por cerca de 

quinhentos e vinte mil euros. O senhor Presidente teve a oportunidade de rever a informação da 

Assembleia Municipal dessa altura e a proposta foi aprovada com a abstenção do grupo municipal do 

CDS e onde dois deputados municipais, da altura, concordando com a proposta, achavam que o valor 

era demasiado elevado. Esses deputados foram, o atual Presidente da Câmara, Silvério Regalado, e, a 

atual Vereadora, Ana Maria Vasconcelos que apesar de terem aprovado o negócio consideraram o valor 

elevado. De facto não havendo propostas nessa altura ainda se tentou uma abordagem junto do Lidl que 

também não se mostrou interessado na altura e, portanto, a vida seguiu em frente. Assim sendo, tornou-

se necessário fazer uma requalificação nos armazéns municipais o que implicava a aquisição de um 

terreno, que era o único terreno paralelo aos armazéns e disponível para esse fim, e foi adquirido. 

Entretanto, estava já lançado o concurso público, o Lidl veio falar com a Câmara Municipal no sentido de 

apresentar uma proposta para aquisição dos armazéns municipais. Na altura o senhor Presidente reuniu 

com os técnicos da Câmara Municipal e chegou-se a um valor que se considerou ser o mínimo aceitável 

para se efetuar o negócio. Esta posição foi transmitida ao Lidl e o Lidl apresentou uma proposta dentro 

dos valores que se tinha conversado. A proposta seria a de se efetuar o negócio através da venda direta, 
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que por lei obriga a que seja a Assembleia Municipal a deliberar, no valor de setecentos e vinte e cinco 

mil euros. Além destes setecentos e vinte e cinco mil euros ter-se-á mais se cerca de cinquenta mil euros 

de IMT, que é uma receita do município, e cerca de vinte mil euros em taxas de acordo com o projeto 

com a ideia que o Lidl tem para aquele espaço. Para além disso este projeto requalifica uma área nobre 

da vila de Vagos e é de facto uma área que convém preservar e que com os armazéns naquele local 

tornava difícil requalificar. Esta questão até do ponto de vista urbanístico é interessante. Aquilo que aqui 

vem hoje é discutido de forma muito aberta e refere de forma muito clara como é que a Câmara 

Municipal quer que a Assembleia Municipal faça a gestão deste negócio, que é um negócio interessante 

para o município. Obviamente que atrelado a isto ter-se-à obrigatoriamente que transferir os armazéns 

municipais para outro local e, evidentemente, que nesta equação o local que parece mais apropriado é 

os terrenos que já foram adquiridos, em tempos, na Freguesia de Santo André de Vagos. A Câmara 

Municipal tem dezoito meses para fazer essa mudança e aquilo que é o entendimento do executivo 

municipal é que este negócio é uma mais valia para o concelho, quer pela requalificação urbanística quer 

pela possibilidade de se ter uns armazéns municipais construídos de raiz. Os serviços técnicos estiveram 

a fazer algumas contas e chegaram a estimativas de custos que rondarão os quinhentos mil euros para 

instalar os armazéns municipais nos terrenos que já haviam sido adquiridos, em tempos, para esse fim. 

Evidentemente, que não se está aqui a contabilizar o valor dos terrenos mas, também, com esta situação 

a Câmara Municipal deixa de adjudicar os trezentos e cinquenta mil euros de obra que tinha já em 

concurso e que teria que fazer para requalificar os armazéns existentes. Do ponto de vista económico 

esta parece ser uma solução interessante para o Município e, no fundo, o que se vem aqui saber é se a 

Assembleia Municipal aprova a venda direta e em que condições. A escritura só terá lugar ao fim de 

dezoito meses o que quer dizer que já será num próximo mandato e nesta altura é que entra o grosso 

desta receita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano pediu para usar da palavra e referiu que o grupo municipal do 

CDS não é contra a venda dos terrenos e não tem qualquer direito de preferência por quem os vai 

adquirir. Nisto tudo o que não entende, nem gosta muito, é este tipo de negócio, como ele está a 

decorrer e como tem decorrido. E porquê? Porque é um negócio que o senhor Deputado acha menos 

claro, tem muitas omissões, muitas incertezas e tem uns procedimentos esquisitos que foram seguidos. 

Não se entende muito bem porque é que o senhor Presidente quer dar esta “cambalhota” e porque é que 

a Assembleia Municipal o siga. O CDS tem alguma legitimidade para intervir neste assunto, até porque, 

lembra-se o senhor Presidente, já votou contra a beneficiação dos armazéns municipais e o senhor 

Presidente nem sequer ouviu nessa altura a posição deste grupo municipal. Quando se avançou para a 

beneficiação dos armazéns municipais foi aqui dito, pelo CDS, que se avançasse com a construção dos 

armazéns municipais em Santo André. Esta proposta atá faz parte do programa do CDS. O senhor 

Presidente da Câmara, à revelia de tudo e de todos, gastou dinheiro em projetos, para a requalificação, 

levou a concurso, nunca mais parou de gastar dinheiro na beneficiação daquele espaço, comprou 

terrenos para o efeito e sempre paralelamente a negociar com o Lidl. E isto é que o grupo municipal do 

CDS não entende. O senhor Presidente da Câmara comprou terrenos a duzentos euros o metro 

quadrado e vai vender estes ao preço que tem comprado. Na proposta que fez chegar aos membros da 
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Assembleia Municipal não se vê nenhum sinal no contrato e o senhor Deputado não entende como é que 

se vai fazer um negócio sem um sinal que obrigue o comprador a dar garantias. O senhor Presidente 

está há oito anos na Câmara e nunca se preocupou em definir bem uma estratégia para dizer onde quer 

os armazéns municipais e vem, “agora, a correr”, que os vai fazer em Santo André. Todos sabem que o 

senhor Presidente da Câmara não consegue fazer os armazéns municipais em Santo André com os 

trezentos e cinquenta mil euros da requalificação. Está previsto para aquele local um plano de 

urbanização e com a venda do projeto, que foi feito no tempo do anterior Presidente de Câmara, quando 

comprou os terrenos na Freguesia de Santo André para esse efeito, com a alienação daqueles terrenos 

ali seriam a contrapartida para construir os armazéns em Santo André. O senhor Deputado não entende 

onde está a coerência das práticas da gestão do senhor Presidente da Câmara, e andou muito tempo a 

esconder que tinha lá os terrenos. Todos sabem que aqueles terrenos têm uma finalidade, pelo menos 

foi o que divulgaram na altura, que seriam para os armazéns municipais, para o quartel dos Bombeiros e 

para o Pavilhão para os quais até se chegaram a fazer projetos. A Câmara Municipal não se pode dar ao 

luxo de esbanjar, de deitar ao lixo, todo este investimento que foi feito pelo executivo anterior. Neste 

sentido, o senhor Deputado deixou uma opinião, isto é, porque é que a Câmara Municipal não põe à 

venda publicamente os armazéns municipais e, depois, o Lidl que compre através de concurso público. 

O senhor Deputado tem muita dificuldade em entender esta questão porque lhe parece muito cinza e 

custa-lhe a aceitar os argumentos apresentados. Algumas vezes já foram aqui ditas coisa pelo senhor 

Presidente que depois não batiam certo, e com isto não quer dizer que tenha mentido, não são 

informação tão precisa. Por parte do senhor Deputado Mário Castelhano o voto, neste ponto, vai ser 

negativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Juan Carlos Martins e começou por referir que 

depois de ter ouvido a intervenção do senhor Deputado Mário Castelhano o grupo municipal do CDS não 

se revê nalgumas palavra por ele proferidas. O senhor Mário Castelhano faz insinuações, faz acusações 

e depois “tem a lata de dizer, não ponha na minha boca coisas que eu não disse.” Quanto aos armazéns 

municipais o grupo municipal do PSD, e o senhor Juan Carlos em particular, fez questão de analisar todo 

o processo, e no seu entender este negócio é uma oportunidade única de requalificação daquela zona e 

de construção dos armazéns. O senhor Deputado está há dois anos como membro da Assembleia 

Municipal de Vagos e nunca ouviu dizer que não se faziam os armazéns municipais em Santo André, e 

sim que não havia condições financeiras para fazer os armazéns em Santo André. O negócio parece ser 

interessante para a Câmara Municipal. Em relação às verbas o senhor Presidente falou aqui das que são 

necessárias para a construção dos armazéns em Santo André. O CDS vem, agora, dizer que sempre 

concordou com os armazéns municipais em Santo André mas vai votar contra, não se percebe. Na 

proposta do Lidl diz, exatamente, uma coisa que é o contrato de promessa e aí fala-se do sinal e daquilo 

que bem se entender. O grupo municipal do PSD concorda com este negócio, mas deve ser 

salvaguardado o interesse da Câmara e o interesse do próprio investidor, que é um investidor alemão 

com interesses no concelho de Vagos, e por isso vão votar a favor, e porque concordam que os 

armazéns municipais sejam feitos na zona sul do concelho para rentabilizar as pessoas, os 

equipamentos e o tempo das pessoas que trabalham nos serviços. Neste sentido, vão votar a favor da 
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alienação dos terrenos e pedir ao executivo que o contrato de promessa venha a esta Assembleia 

Municipal para ser aprovado, e é esta a proposta do grupo municipal do PSD. O senhor Presidente, 

neste momento, fica com autorização da alienação dos terrenos. Em relação ao contrato de promessa o 

senhor Deputado tem uma opinião muito própria e, portanto, que venha a esta Assembleia Municipal 

para que o negócio seja claro e transparente. A proposta que deixam para constar do contrato de 

promessa é que este salvaguarde os interesses da Câmara Municipal e do próprio investidor. Estas 

empresas têm administrações e as administrações mudam e ninguém garante que se começam a fazer 

os armazéns municipais e daqui por uns meses, se não houver contrato de promessa, não há uma 

desistência do próprio Lidl. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa usou da palavra para esclarecer que caso a bancada com maioria 

nesta Assembleia Municipal esteja vinculada às palavras do seu líder municipal o assunto é outro, 

porque não se está aqui a discutir apenas a autorização para um método de alienação que é a venda 

direta, ou seja, não havendo concurso público, nestas condições. No caso de vir aqui o contrato de 

promessa já é mais uma coisa e, portanto, o senhor Presidente da Mesa chama à atenção para este 

pormenor, mas refere que também é possível à Assembleia Municipal autorizar a venda direta com 

condições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra a senhora Deputada Ana Paula Mourão e referiu que lhe pareceu ter 

havido aqui uma falha de comunicação. Assim sendo, explicou que a posição do grupo municipal do 

CDS será a de votar contra não numa possível venda daqueles terrenos e de uma possível 

requalificação nem de uma possível construção dos armazéns municipais em Santo André, local que já 

estava previsto para este fim, e sim nas condições em que o assunto foi apresentado. O facto de não 

haver um concurso público e um de contrato de promessa de compra e venda que não permita que o 

negócio se realize com a segurança de que o Lidl de facto vai comprar e vai manter o acordo. E isto, foi 

aquilo que o senhor Deputado do grupo municipal do PSD acabou de dizer. Este tipo de negócio, que 

aqui foi apresentado, na perspetiva da senhora Deputada é um mau negócio, porque não está muito 

claro e não dá garantias ao Município de Vagos que irá ser concluído com sucesso daqui por dezoito 

meses. Esta é a mensagem que o grupo municipal do CDS quer transmitir. --------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra e referiu que o grupo municipal do 

CDS gostaria muito de ajudar o senhor Presidente da Câmara a concluir uma obra durante o seu 

mandato e, por isso, não são contra a venda dos armazéns nem têm preferência pelo comprador. O 

grupo municipal do CDS está é contra a forma, que é diferente. A ausência de um concurso público e a 

venda pública por estes montantes são o motivo pelo qual não concordam, são contra a forma como a 

Câmara Municipal quer vender este espaço. O senhor Presidente não traz aqui nenhum contrato de 

promessa o que faz com que não haja garantias de nada, isto é, que daqui por uns tempos o Lidl não 

cumpra o que prometeu e lhe peça que se retire daquele espaço e, depois, a Câmara Municipal tem de 

andar à pressa a arrendar um lugar para instalar os armazéns municipais e gasta dinheiro. O senhor 

Deputado referiu que já estão habituados a muita “martingança” e a muitos casos que depois dão mal e 

não quer que tal volte a acontecer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra para responder às questões levantadas 

pelos senhores Deputados. Assim sendo, o senhor Presidente começou por dizer que tendo sido 

acabado de ser acusado de negócios menos claros, de dar “cambalhotas” pela única pessoa que nesta 

Assembleia Municipal, sobre questões deste género, devia estar calada. O senhor Mário Castelhano é o 

único Deputado que esteve presente em situações anteriores com responsabilidades graves que ainda 

hoje se andam a pagar. O ponto dois da ordem de trabalhos da sessão de hoje dizia respeito ao 

processo Ria Vagos e nessa altura o porta-voz do PSD na Assembleia Municipal era o senhor Mário 

Castelhano. Portanto, o senhor Deputado chegando a este assunto,  “ e não vale a pena estar a apontar 

para trás, porque o Dr. Manuel Domingues nunca foi acusado de nenhum crime, nunca, não vale a pena 

estar a apontar para trás”,  não tem legitimidade porque o ponto veio aqui, precisamente, para ser 

discutido. Entretanto, o senhor Presidente da Câmara pediu desculpas aos membros da Assembleia 

Municipal por se ter exaltado e explicou que quando são cometidas injustiças tem tendência a exaltar-se, 

porque quando se tenta fazer “chacota de alguém que respeita muito e que de facto nunca foi acusado 

de nenhum crime e esteve nove meses detido na cadeia injustamente eu peço desculpa se me irritei 

peço desculpas à Assembleia por isso.” No que respeita à questão dos armazéns municipais e quando 

este assunto foi apresentado na reunião de Câmara logo de imediato se falou na questão do sinal e, 

obviamente, deixou-se, talvez por lapso do senhor Presidente, mas estavam no início da discussão, não 

colocou esse assunto em cima da ordem do dia e, por isso, pediu desculpas. Esse foi um assunto que 

ficou pendente da reunião de Câmara, e porquê? Existem algumas situações do passado que ensinaram 

algumas lições, e quais são elas? Uma delas prende-se exatamente com a sinalização de um contrato 

que depois não veio a ser feito e teve efeitos negativos na Câmara Municipal. Nenhuma das soluções 

aqui apresentadas causa constrangimentos ao senhor Presidente. O que ele considera é que se tem de 

ser lógicos e racionais, porque se em dois mil e oito, numa altura em que o mercado imobiliário estava 

ainda numa fase positiva, a Câmara colocou a venda os armazéns municipais por quinhentos e vinte mil 

euros e ninguém os adquiriu fará todo o sentido que passados estes anos, por este valor, é um bom 

negócio. Numa altura em que o mercado imobiliário está a passar uma crise ter-se a possibilidade de 

vender, por cerca de mais duzentos mil euros, considera o executivo como sendo um bom negócio.  A 

Câmara Municipal não avançou, já no mandato anterior, com projeto dos armazéns municipais em Santo 

André porque a estimativa de custos que existiam para aquela obra, da forma como estava projetada, 

rondava os seis milhões de euros, que a Câmara, obviamente, não tinha. Agora, é evidente que aqui 

corre-se um risco, e qual é o risco? Ou se entende que setecentos e vinte e cinco mil euros é um valor 

baixo e recusa-se o negócio, e a Câmara Municipal não tem, neste momento, nenhum problema com a 

recusa, será é péssimo para o concelho. Os senhores Deputados podem estabelecer as condições que 

quiserem mas o senhor presidente considera péssimo para o concelho a Câmara Municipal não avançar 

com este negócio. Com este valor, está-se a falar num encaixe financeiro, se forem contabilizados os 

terrenos cedidos e todas as mais-valias à volta deste negócio, à volta de novecentos mil euros. A 

Câmara Municipal não tem a possibilidade e oportunidade de fazer negócios destes todos os dias. Fez 

um bom negócio, por exemplo, com o posto de abastecimento da Prio, há dois mandatos atrás, mas 

negócios destes não se fazem todos os dias. O senhor presidente admite que a questão do contrato e do 
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sinal tem algumas condicionantes e em sede de reunião de Câmara disse aos senhores Vereadores que 

se enviava o documento tal como estava para a Assembleia Municipal de forma muito aberta e 

transparente. O que não se podeconfundir é  “a árvore e a floresta” e, por isso é que o senhor Presidente 

considera que metade ou três quartos daquilo que o senhor Mário Castelhano diz não é subscrito pelos 

elementos do CDS, porque foi consultar a ata da Assembleia onde se pôs em hasta pública os terrenos à 

venda por quinhentos e vinte mil euros e verificou que a posição do CDS, da altura, foi ou contra ou 

absteve-se, ou seja, não votou favoravelmente, porque não sabia o que se ia fazer naquele espaço. Ao 

contrário daquilo que o senhor Deputado Mário Castelhano disse não há nenhum plano definido para 

aquela zona. O que houve foi um estudo para tentar valorizar aqueles terrenos. Não há nada menos 

claro, foi tudo explicado. O que se pode pensar é que o Lidl fez um mau negócio, porque podia ter 

comprado em dois mil e oito por quinhentos e vinte mil euros e está a comprar em dois mil e dezasseis 

por setecentos e vinte e cinco mil euros, mais duzentos mil euros. Mas isso é um problema da 

administração do Lidl, não é um problema do Município de Vagos. O senhor Presidente ainda via algum 

posicionamento contra da bancada do CDS se a Câmara Municipal estivesse a vender por menos 

dinheiro do que tinha sido colocado em hasta pública, em dois mil e oito. Agora, quando não se 

conseguiu nenhum comprador por quinhentos e vinte mil euros e se recebeu uma proposta de 

setecentos e vinte e cinco mil euros não parece que não seja transparente esta forma de negócio. Aliás, 

é tão transparente que está prevista na lei e a Assembleia Municipal pode deliberar uma venda direta a 

uma entidade. Entretanto, o grupo municipal do PSD impôs mais uma condição, o senhor Presidente tem 

algumas reticências quanto a essa condição mas aceita-a sem qualquer problema. Há é que perceber 

que da parte do Lidl existe um conjunto de premissas que vão ser exigidas nesse contrato com as quais 

se pode concordar mais e outras menos. Depois, nessa base da negociação provavelmente eles terão 

de deixar cair algumas condições e a Câmara Municipal terá de deixar cair outras. Este assunto foi 

discutido, e do ponto de vista jurídico foi conversado abertamente em reunião de Câmara com a Drª Ana 

Maria Vasconcelos e com a Drª Maria do Céu, e chegou-se à conclusão que tem vantagens e 

desvantagens estas duas soluções. É verdade que se não fizer nada o Lidl pode chegar ao fim dos 

dezoito meses e desistir? Sim, pode. Mas o Lidl já está a trabalhar nos projetos, embora saiba que o 

assunto terá de vir à Assembleia Municipal para ser aprovado, e será muito difícil eles desistirem do 

negócio, mas pode acontecer. O que também pode acontecer é a Câmara Municipal ao fim dos dezoito 

meses não estar preparada para mudar para os novos armazéns. Nesse caso ter-se-á, como em 

qualquer contrato, correr os riscos inerentes e as seguranças inerentes. Aquando da discussão da 

questão do sinal questionou-se, por exemplo, no caso de não acontecer o negócio, depois de 

manifestação de vontade, depois de se ter feito determinados procedimentos será que a Câmara não 

pode instaurar um processo ao Lidl por incumprimentos e pedir uma indeminização? Isto são tudo um 

conjunto de questões que o senhor Presidente está disponível para discutir, só não está disponível para 

discutir acusações de “coisas menos claras e de cambalhotas e de nós não sabermos o que andamos a 

fazer e de não fazermos obra.” A Assembleia Municipal não é para politizar, ou se discutem os assuntos 

como devem de ser ou então não vale a pena estar aqui. Neste caso, o essencial que deve ser discutido 

é o facto de a Câmara Municipal ter colocado à venda, em dois mil e oito, em hasta pública, os armazéns 
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municipais pelo valor de quinhentos e vinte mil euros e não houve comprador e, entretanto, em dois mil e 

dezasseis, recebeu uma proposta de uma venda direta, no valor de setecentos e vinte e cinco mil euros, 

de uma entidade que é conhecida. Cabe à Assembleia Municipal aceitar a venda direta ou rejeitar a 

venda direta. Dentro das condições que a Câmara Municipal propôs ainda pode aceitar a venda direta 

acrescentando uma condição, e o senhor Presidente tem abertura para discutir todas as temáticas. Outra 

coisa que o senhor Presidente nunca disse foi que os novos armazéns municipais se construíam com 

trezentos e cinquenta mil euros. A previsão de custos para a construção dos novos armazéns municipais 

é de quinhentos mil euros, que o senhor Presidente considera baixa mas esta foi a estimativa feita numa 

reunião com os técnicos da Autarquia. Este negócio é tanto mais interessante pela parte urbanística e o 

senhor Presidente estava convencido que se ia discutir esse assunto hoje, porque foi levantado pelo 

senhor Vereador João Domingues em sede de reunião de Câmara e até se fez um estudo, baseado 

naquilo que foi a ideia do senhor Vereador, para a construção de uma possível rotunda neste projeto do 

Lidl, depois tem que se enviar às infraestruturas de Portugal, saber se há acolhimento para esta ideia ou 

não. É neste âmbito que o senhor Presidente está disponível para discutir e aceitar as propostas da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa usou da palavra e para por um ponto de ordem no assunto, ou seja, 

nesta questão há três pontos, dois onde se concorda e um ponto onde se discorda. Um dos pontos onde 

todos concordam é o local de construção dos novos armazéns municipais no centro do concelho, na 

Freguesia de Santo André de Vagos, e, portanto, o senhor Presidente da Câmara, que é uma das coisas 

que pretende fazer para o município de Vagos, irá fazê-lo. Portanto, se hoje fosse lançado um concurso 

para o fazer era irrelevante o destino que ficava para trás dos “velhos” armazéns municipais. O ponto 

onde à discórdia é no método para alienação dos terrenos dos atuais armazéns municipais. O grupo 

municipal entende que se devia fazer por concurso público e, ao que parece, a maioria dos Deputados 

entende que pode ser por alienação direta ao Lidl pelo valor de setecentos e vinte e cinco mil euros. Até 

ao momento não se ouviu aqui ninguém discordar do preço proposto. Assim sendo, parte-se do 

pressuposto que este valor é um valor que pode ser assente pela Assembleia Municipal. Quanto à 

introdução de um contrato promessa o senhor Presidente da Mesa concorda inteiramente com a posição 

do senhor Presidente da Câmara, tendo em consideração um conjunto de vicissitudes que correrão a 

partir do prazo que aqui está proposto, dezoito meses após a aprovação da Assembleia Municipal. 

Associados aos terrenos, associados a concurso e associados à construção a falibilidade deste prazo é 

real. Tendo em consideração um contrato de promessa não faz sentido aprovar o que quer que seja 

hoje, não faz sentido aprovar esta proposta, ter-se-á de esperar pelas cláusulas de um contrato de 

promessa. Assim sendo, das duas uma: ou se aprova a proposta do senhor Presidente da Câmara, tal 

com ela aqui está, venda direta ao Lidl por setecentos e vinte e cinco mil euros, e tudo o resto depende 

da bondade, da competência e da diligência dos autarcas e dois funcionários para que a construção 

corra bem, dentro dos dezoito meses, e se não correr compete ao Lidl dizer se continua interessado ou 

não no negócio; ou não se aprova nada e aguarda-se, então, que venha uma minuta de contrato de 

promessa aqui à Assembleia Municipal para ser analisada, discutida e aprovada com todas as cláusulas 
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e todos perceberem quais os riscos da assinatura de um contrato de promessa para o Município de 

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra e referiu que concorda com o que o 

senhor Presidente da Mesa acabou dizer e a posição do CDS, e a sua em particular, é essa que  acabou 

de explicar. O senhor Deputado não percebe o que é que impede o senhor Presidente da Câmara 

Municipal de trazer a esta Assembleia Municipal um contrato de promessa com as garantias. São 

necessárias garantias e reduzir estas incertezas que constam desta proposta que veio aqui para ser 

aprovada, porque o senhor Presidente tem de entender que os membros da Assembleia Municipal estão 

aqui para defender o interesse público. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa esclareceu o senhor Deputado que apenas referiu que há duas 

hipóteses: ou aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, ou não aprovar, rigorosamente, nada 

e esperar pela apresentação de um contrato de promessa. ------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins pediu para usar novamente da palavra para dizer que 

reconhece ser difícil para o senhor Mário Castelhano dar razão à bancada do PSD, porque foi o PSD que 

propôs o contrato de promessa, mas há outra novidade nas suas palavras, ou seja, é que já não é contra 

a venda direta. Ao dizer “tragam-nos cá o contrato de promessa” já está a dizer que é a favor da venda 

direta. Essa já é uma mudança. Entretanto, o senhor Deputado Juan Martins solicitou ao senhor 

Presidente da Mesa a interrupção desta sessão por cinco minutos para discutir com o grupo municipal do 

PSD este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Mesa autorizou a interrupção, mas antes referiu que é preciso perceber 

que um contrato de promessa tem as cláusulas que se entendem. Se não houver cláusulas 

indemnizatórias não cumprido o contrato de dezoito meses não há direito a indeminização, como é 

evidente. E, portanto, tudo é possível e por isso têm os cinco minutos para discutirem o assunto e 

chegarem a uma conclusão final. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Juan Carlos Martins e para esclarecer que quando apresentaram a proposta 

do contrato de promessa são contra o sinal e pôs-se a figura de uma cláusula de penalização por 

desistência. O senhor Juan Martins não sabe se é possível, porque não é jurista, mas defende que no 

contrato de promessa além de existirem as cláusulas normais, e em vez de existir uma cláusula com 

sinal, devia existir uma que penalizasse a desistência do negócio. ---------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da Mesa respondeu que possível é desde que a contraparte aceite. Assim 

como é possível só a promessa de compra. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ A sessão foi interrompida por cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa retomou os trabalhos e deu a palavra ao líder municipal do PSD para 

dizer a que conclusões chegaram. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos informou de que o grupo municipal do PSD, pelo interesse 

urbanístico que a área tem com este negócio, pelo interesse da construção dos armazéns municipais na 

zona centro do concelho, vai aprovar a proposta tal qual está e deixar ao senhor Presidente da Câmara o 

resto do negócio com o Lidl. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para fazer um pequeno esclarecimento. Esta 

Câmara Municipal, e nos mandatos em que o senhor Presidente da Assembleia Municipal foi Presidente 

de Câmara, também optou por uma situação do género e também correndo alguns riscos mas, 

evidentemente, não causou prejuízo algum ao Município. É o caso dos terrenos do Plano de Pormenor 

da Gafanha da Boa Hora que na altura também se decidiu em sede de Assembleia Municipal aprovar-se 

a venda direta e não se estabelecer qualquer tipo de contrato de promessa. Na altura o que aconteceu 

foi que o investidor deixou de ter interesse e o negócio não se concretizou, mas a câmara manteve os 

terrenos e não teve que pagar indeminização a ninguém. Neste caso concreto o risco que se corre é o 

de vir a ter uns armazéns municipais novos, porque do ponto de vista da execução deste projeto dos 

armazéns municipais em Santo André será o próximo executivo a fazer o encaixe financeiro e será este 

executivo a fazer o investimento na obra. ------------------------------------------------------------------------------------

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra e referiu que este assunto tem 

estado a ser aqui debatido e o grupo municipal do CDS até apresentou uma proposta, ou seja, pediu que 

viesse a aprovação desta Assembleia Municipal um contrato de promessa. Agora, tal e qual como foi 

apresentada a proposta, como ela vem escrita, o grupo municipal do CDS não aprova. ------------------------ 

------ Terminada a discussão do ponto o senhor Presidente da Mesa referiu que é apresentada a votação 

a proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal que é “autorizar alienação direta ao Lidl dos 

artigos matriciais nº 88, 89 e 93, pelo preço global de setecentos e vinte e cinco mil euros com as 

seguintes condições: a celebração da escritura será realizada no prazo de dezoito meses, a contar da 

data da aprovação da presente proposta pela Assembleia Municipal; o Lidl constituísse na obrigação de 

ceder e infraestruturar a área de 945,6 m2 de forma a alargar a rua do Grémio da Lavoura, criando uma 

dupla faixa de circulação automóvel.” Submetido o ponto a votação o mesmo foi aprovado por maioria, 

com 20 (vinte) votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 7 (sete) abstenções, do grupo 

municipal do CDS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a 

sessão à intervenção do público, nos termos do artigo 23º do Regimento. ----------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções, de imediato, o segundo Secretário, senhor Victor Fernando Santos 

Neto, procedeu à leitura da minuta da ata da presente sessão. ------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte e duas horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. --------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


